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0. PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE GENERALNOG PLANA
0.1. POVOD I CIQ IZRADE GENERALNOG PLANA
Povod i ciq izrade Generalnog plana Po`arevca, pristupilo se na osnovu Odluke o izradi
Generalnog plana grada Po`arevca (Op{tinski slu`beni glasnik, broj 6/2002), koju je donela
Skup{tina Po`arevac. Razlog za izradu Generalnog plana je prestanak va`ewa prethodnog
Generalnog plana i izmene koje su se dogodile u prethodnom periodu. Ciq izrade novog
Generalnog plana je da se otklone problemi koji su izazvale promene u prostoru, a da se razvoj
uskladi sa principima odr`ivog razvoja i principima zacrtanim u evropskim i svetskim
poveqama i dokumentima.

Polaznu ta~ku za oblikovawe naseqa predstavqaju fiziolo{ki, bezbednosni i psiholo{ki
zahtevi qudi. Psiholo{ki zahtevi proizilaze iz potreba korisnika za razli~itim
do`ivqavawima grada. Grad mora da pru`a mogu}nost kontakata i susreta, ali i izdvajawa i
li~nog integriteta.
Obezbe|ivawe zadovoqavaju}ih uslova `ivota podrazumeva socijalno ujedna~avawe, odnosno
obezbe|ivawe uslova stanovawa, rada, odmora, javnih slu`bi, komunalne opremqenosti,
snabdevawa i usluga za sve stanovnike grada, odnosno u svim wegovim delovima.

Poglavqe Agende 21 - Napori Ujediwenih Nacija za boqu `ivotnu sredinu u 21.
veku
1.

0.2.

EVROPSKE POLAZNE POVEQE

Urbane poveqe
Agenda 21 1992.
Na konferenciji u Riju, u Agendi 21, done{en je koncept odr`ivog razvoja na globalnom nivou.
Koncept odr`ivog razvoja traga za gra|anskim pravima i blagostawem za sve. On sadr`i tri
dimenzije: ekonomsku ({to optimalnije kori{}ewe svih resursa), ekolo{ku (utvr|ivawe gorwe
granice upotrebe svih neobnovqivih resursa) i socijalnu (relativno ujedna~ena raspodela svih
resursa).
U odr`ivom razvoju i planirawu naseqa, ostavqeni su slede}i strate{ki zadaci:
 ograni~ewe {irewa naseqa
 multifunkcionalna struktura naseqa
 fleksibilnost kori{}ewa prostora u naseqima
 ekolo{ka revitalizacija `ivotnog prostora
 o~uvawe kulturnog i istorijskog nasle|a
 oblikovawe naseqa i
 obezbe|ivawe zadovoqavaju}ih uslova u naseqima
Ograni~ewe {irewa naseqa je potrebno da bi se zaustavila trajna potro{wa zemqi{ta, kao i
poreme}aji u okolnoj prirodi i predelu. Ovim se, pored za{tite obnovqivih resursa, doprinosi
o~uvawu apsorpcionih sposobnosti ekosistema i o~uvawu zdravog biosistema.
Multifunkcionalna struktura naseqa zna~i da mora postojati tipi~no me{ovita funkcija
naseqa (kao mesto stanovawa i mesto rada). Multifunkcionalna struktura naseqa nosi u sebi
sposobnost prilago|avawa na promene i omogu}ava razvoj u etapama.
Fleksibilnost kori{}ewa prostora u naseqima, podrazumeva stalno otvoren i povratni proces
promena namena objekata i povr{ina.
Ekolo{ka revitalizacija `ivotnog prostora podrazumeva: uva`avawe prirodnih
karakteristika prilikom gradwe objekta, integrisawe stanovawa sa drugim funkcijama,
negovawe tradicionalne urbanisti~ke forme (ulice, bloka, dvori{ta, trga i parka), negovawe
naseqskih struktura i ambijenata, stvarawe razgranate strukture otvorenih prostora,
odr`avawe kontrasta izme|u naseqa i predela, davawe apsolutnog prioriteta masovnom
javnom prevozu i nemotorizovanom saobra}aju i re{avawe miruju}eg saobra}aja i o~uvawe
izvori{ta vodosnabdevawa, uz efikasno tretirawe te~nih i ~vrstih otpadaka.
Treba se bri`no ophoditi prema kulturnom i graditeqskom nasle|u, jer ono pored va`nih
ekolo{kih funkcija, ima i ulogu istorijskog pam}ewa zajednice.

Minimizirawe otpada

Stabilizovati i smawiti nastajawe otpada namewenog za finalno odlagawe, u dogovorenom
vremenskom roku, formulisawem ciqeva zasnovaanih na te`ini, zapremini i sastavu otpada i
podsta}i separaciju radi lak{e recikla`e i ponovne upotrebe.
Usavr{iti postupke za procenu koli~ina otpada i promenu sastava, s ciqem da se formuli{e
politika smawivawa koli~ine otpada, koriste}i ekonomske ili druge instrumente za
poboq{awe modifikacije strukture proizvodwe i potro{we.
2. Maksimizacaija, po `ivotnu sredinu, bezbedne ponovne upotrebe i recikla`e otpadaka.
Ja~ati i pro{iriti nacionalne sisteme za ponovnu upotrebu i recikla`u otpadaka.
Kreirati u okviru ujediwenih nacija, modele ponovne interne upotrebe otpada i programa
recikla`e za otpad, ukqu~uju}i papir.
Obezbediti informacije, tehnike i prikladne instrumente politike za podsticawe i
operacionalizaciju {ema ponovne upotrebe i recikla`e otpada.
3. Unapre|ewe, po `ivotnu sredinu bezbednog tretmana i odlagawa otpada
Ustanoviti do 2000. godine kriterijuma za kvalitetan tretmana i odlagawe otpada, ciqeve i
standarde zasnovane na ekolo{kom kapacitetu `ivotne sredine u koju }e se smestiti otpad.
Stvoriti do 2000. godine dovoqne kapacitete za sprovo|ewe nadgledawa uticaja zaga|ewa
vezanog za otpad i izvo|ewe redovnog nadzora, ukqu~uju}i i epidemiolo{ki nadzor gde je to
potrebno.
Osigurati do 2005. godine u zemqama u razvoju, da se barem 50% od ukupnog otpada, otpadnih
voda i ~vrstih otpadaka, tretira ili odla`e prema nacionalnim ili me|unarodnim ekolo{kim
ili zdravstvenim uputstvima.
Obezbediti do 2025. godine odlagawe celokupnog otpada, otpadnih voda i ~vrstih otpadaka
prema nacionalnim ili me|unarodnim ekolo{kim uputstvima.
4. Pro{irewe slu`bi za tretman otpada
Obezbediti do 2000. godine neophodne tehni~ke, finansijske i qudske resurse koji }e
omogu}iti da slu`be za prikupqawe otpada zadovoqe postoje}e potrebe.
Obezbediti do 2025. godine celokupnom gradskom stanovni{tvu adekvatne komunalne usluge.
Osigurati do 2025 godine potpuno pokrivawe komunalnih usluga u gradskim sredinama i
re{avawe sanitarnih problema u svim ruralnim podru~jima.
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Nova Atinska poveqa 1998.
Kod planirawa jednog grada treba voditi ra~una o okviru, lokalizaciji, dru{tvenom kontekstu
i glavnim resursima sektora. Drugi faktori o kojima treba voditi ra~una su: reqef, klima,
postoje}e i predhodne strukture, zelenilo, kulturne i istorijske karakteristike, kao i
administrativne granice.
Grad sutra{wice }e biti sastavqen iz policentri~nih zajednica. Stoga treba insistirati na
polifunkcionalnosti zona.
Ciklusi razvoja grada treba da budu predmet detaqne analize zasnovane na posmatrawima i
utvr|enim prognozama na dug period.
Gradski resursi treba da budu pravi~nije raspore|eni, prema principima jednakosti i vode}i
ra~una o lokalnim potrebama i pru`awu pomo}i.
Prostorno ure|ewe grada ne treba obavqati na {tetu mre`e slobodnih prostora ili prirodnih
koridora prema okru`ewu izvan gradova.
Treba planirati grad za sve - integrisati u kulturni, privredni i dru{tveni `ivot grada sve
grupe qudi.
Treba obezbediti istinsko u~e{}e gra|ana u re{avawu urbanih pitawa. Treba obezbediti
participaciju gra|ana na lokalnom nivou, da bi se favorizovalo wihovo u~e{}e u gra|anskom
`ivotu. Treba obezbediti dovoqan broj dru{tvenih i kulturnih objekata u blizini kao i
prostore na kojima se qudi mogu izraziti ili upoznavati da bi se favorizovali qudski
kontakti i komunikacija.
Treba sa~uvati tradicionalne elemente i identitet gradske `ivotne sredine. Treba
insistirati na tradiciji prilikom projektovawa i planirawa i na implementaciji gradske
umetnosti, koji daju svakom gradu i regiji poseban karakter.
Treba favorizovati mogu}nosti najboqeg iskori{}avawa tehnologije informacije.
Treba ohrabrivati: za{titu neobnovqivih resursa, {tedwu energije i naj~istijih mogu}ih
tehnologija, smawewe otpada i wegovu recikla`u, fleksibilnost procesa odlu~ivawa da bi se
dala ve}a podr{ka lokalnim zajednicama i razmatrawe tla kao punopravnog resursa i
regeneraciju gradskih neobra|enih predela.
Treba upoznati tr`i{ne snage da bi ih usmerili ka privatnom sektoru u ciqu razvoja grada.
Treba promovisati i pomo}i uspostavqawe programa “Zdravih gradova”, po normama Svetske
zdravstvene organizacije. Ova akcija mo`e biti vo|ena u isto vreme direktno, poboq{awem
kvaliteta sme{taja i ~ovekove okoline i indirektno, favorizuju}i smawewe stepena
zaga|enosti i za{titom retkih resursa.

Poveqa o narodnom graditeqskom nasle|u, Meksiko, ICOMOS, 1999
Principi:
^uvawe graditeqskog nasle|a se mora vr{iti sa multidicsiplinarnom stru~no{}u i uz
prepoznavawe neizbe`nosti promena i razvoja, kao i uz po{tovawe uspostavqenog kulturnog
identiteta zajednice.
Savremeni rad na narodnim gra|evinama, grupacijama gra|evina i naseqima treba da po{tuje
wihove kulturne vrednosti i wihov tradicionalni karakter.

Najboqe je ako se narodno graditeqstvo ~uva odr`avawem i za{titom grupacija gra|evina i
naseqa reprezentativnih po karakteru za svaki pojedini region.
Narodno graditeqstvo predstavqa sastavni deo kulturnog pejza`a i taj odnos mora se uzeti u
obzir prilikom razvijawa strategija ~uvawa.
Narodno graditeqstvi ne obuhvata samo fizi~ki oblik i materijal gra|evina, konstrukcija i
prostora, ve} i na~ine na koji se oni koriste i shvataju, kao i tradicije i nematerijalne
asocijacije koje se vezuju za wih.

Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, u~e{}u javnosti u dono{ewu
odluka i dostupnosti pravosu|u u oblastima koje se ti~u `ivotne sredine,
Arhus, Danska, 1998.g.
Treba obezbediti da slu`benici i vlast poma`u i pru`aju savete javnosti u tra`ewu pristupu
informacijama, u olak{avawu u~e{}a u dono{ewu odluka i tra`ewu pristupa pravosu|u, kada
se radi o pitawima vezanim za `ivotnu sredinu.
Treba promovisati obrazovawe u oblasti `ivotne sredine i podizati svest javnosti o u~e{}u i
dono{ewu odluka, kada se radi o pitawima vezanim za `ivotnu sredinu.
Treba obezbediti da informacije koje se ti~u `ivotne sredine postanu sve dostupnije u
elektronskim bazama podataka do kojih javnost mo`e lako do}i putem javnih
telekomunikacionih mre`a.
Treba podsticati one ~ija aktivnost ima zna~ajan uticaj na `ivotnu sredinu, da redovno
informi{u javnost o uticaju svojih aktivnosti na `ivotnu sredinu, u slu~ajevima gde je to
mogu}e kroz organizovawe dobrovoqnog eko-markirawa i eko-kontrole, ili na neki drugi na~in.
Treba preuzeti korake u postepenom uspostavqawu kohenrentnog sistema inventara ili
registra u vidu strukturne, kompjuterizovane i javno dostupne baze podataka, pri ~emu bi se
informacije iz ove baze podataka dobijale u vidu standardizovanog izve{taja.
Treba ukqu~ivati javnost u ranim fazama, kada su sve mogu}nosti jo{ otvorene i kada mo`e da
do|e do efikasnog u~e{}a javnosti.

Evropska poveqa o regionalnom i prostornom planirawu - Strazbur,
SEMAT (83) 7
Regionalno i prostorno planirawe treba da bude demokratsko, sveobuhvatno, funkcionalno i
dugoro~no orjentisano.
Demokratsko - treba da omogu}i svim stanovnicima i wihovim politi~kim predstavnicima koji
`ive i rade na datom prostoru da aktivno u~estvuju u procesu planirawa i dono{ewa odluka.
Sveobuhvatno - treba da obezbedi koordinaciju raznih sektorskih politika i da ih integri{e
u jedan globalni metodolo{ki okvir.
Funkcionalno - odnosno da uva`i postojawe “regionalne svesti”, zasnovane na op{tim
vrednostima, kulturi i interesima koji ponekad prelaze administrativne i teritorijalne
granice, a pri tome vode}i ra~una o institucionalnom ure|ewu razli~itih dr`ava.
Dugoro~no - odnosno da vodi ra~una o dugoro~nim trendovima ekonomskih, dru{tvenih,
kulturnih i ekolo{kih pojava i interakcija u okru`ewu.
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Osnovni ciqevi:
U osnovne ciqeve regionalnog i prostornog planirawa spadaju:
Uravnote`en regionalni dru{tveno-ekonomski razvoj Imaju}i u vidu ekonomske procese koji uti~u na razvoj Evrope u celini, specifi~nosti pojedinih
regiona i zna~ajnu ulogu osovina razvoja i saobra}ajnih mre`a, regionalno i prostorno
planirawe treba da kontroli{e razvoj “pretovarenih” regiona ili regiona koji se suvi{e brzo
razvijaju, da podstakne razvoj ekonomski zaostalih regiona i da omogu}i obnavqawe i
odr`avawe infrastrukture koja predstavqa osnovni stimulans za ekonomski oporavak regiona
koji zaostaju u razvoju, kao i onih regiona koji se suo~avaju sa problemima visoke
nezaposlenosti pa ih zbog toga stanovni{tvo napu{ta i migrira ka razvijenim evropskim
centrima. Periferna podru~ja koja ekonomski zaostaju, a poseduju komparativne prednosti za
socio-ekonomsko uravnote`ew, treba da budu na odgovaraju}i na~in povezana sa evropskim
industrijskim i ekonomskim centrima.
Unapre|ewe kvaliteta `ivota
Regionalno i prostorno planirawe treba da podstakne unapre|ewe svakodnevnog `ivota,
ukqu~uju}i stanovawe, zapo{qavawe, podizawe kulturnog nivoa, slobodno vreme i
socijalizaciju. Tako|e treba da stvara uslove za pove}awe dobrobiti svakog pojedinca preko
otvarawa radnih mesta i obezbe|ewe ekonomskih, socijalnih i kulturnih pretpostavki koje }e
zadovoqiti te`we razli~itih delova stanovni{tva i koje }e biti tako lokaciono raspore|ene
kako bi se postigao optimum wihovog kori{}ewa.
Odgovorno upravqawe prirodnim resursima i za{tita okoline
Preko razvijawa strategije minimizirawa konflikata izme|u sve ve}e tra`we za prirodnim
resursima i potreba da se isti o~uvaju, regionalno i prostorno planirawe traga za mehanizmima
odgovornog upravqawa okolinom, resursima zemqi{ta, podzemnim pripatcima, vazduhom,
vodom, energetiskim resursima, faunom i florom, a pri tome vodi ra~una o predelima
izuzetnih prirodnih vrednosti i o kulturnom i arhitektonskom nasle|u.
Racionalna upotreba zemqi{ta
Prilikom postavqawa navedenih ciqeva, posebno je vo|eno ra~una o lokaciji, organizaciji, i
razvoju industijskih kompleksa (parkova), ve}ih infrastrukturnih sistema i za{titi
poqoprivrednog i {umskog zemqi{ta. Svaka politika regionalnog i prostornog planirawa
treba da bude pra}ewa politikom namene zemqi{ta, jer se jedino tako mogu ostvariti ciqevi
od op{teg interesa.
Zadaci:
Tragawe za sektorskom koordinacijom
Napori za koordinacijom uglavnom obuhvataju razme{taj stanovni{tva, javnih funkcija i ponudu
energije, saobra}aja, snabdevawe vodom i tretman voda, za{titu od buke i upravqawe otpadom,
za{titu okoline i prirodnih istorijskih i kulturnih vrednosti i resursa.

Specifi~ni ciqevi:
Ruralna podru~ja, sa orjentacijom na primarnu poqoprivrednu proizvodwu imaju izuzetno
zna~ajnu ulogu u dru{tvu. Neophodno je u ovim podru~jima stvarati adekvatne ekonomske,
socijalne, kulturne i ekolo{ke uslove `ivota, kao i izgradwu infrastrukturnih i prate}ih
sadr`aja. Tako|e je neophodno voditi ra~una o velikim razlikama koje postoje izme|u
nerazvijenih i perifernih podru~ja i podru~ja koja se nalaze u blizini velikih gradova.
Prilikom razvoja ruralnih podru~ja, pored uva`avawa ekonomskih, socijalnih i saobra}ajnih
aspekata u okviru datog urbanog sistema, treba voditi ra~una i o wihovim specifi~nim
funkcijama naro~ito u pogledu o~uvawa prirodnih vrednosti i upravqawa okolinom.

Urbana podru~ja dala su najve}i doprinos u razvoju Evrope i istovremeno predstavqaju najve}i
problem za kontrolisawe wihovog rasta. Da bi se stvorila uravnote`ena urbana struktura
neophodna je sistematska implementacija planova namene povr{ina i primena smernica
ekonomskog razvoja i stvarawe uslova za podizawe kvaliteta `ivota gradskog stanovni{tva.
Posebna pa`wa treba da bude usmerena na poboq{awe `ivotnih uslova, unapre|ewe javnog
saobra}aja i preduzimawe svih neophodnih mera kako bi se obuzdalo “razlivawe” stanovni{tva
iz centralnih delova grada ka periferiji. Obnavqawe arhitektonskog nasle|a i spomenika
kulture treba da postane integralni deo celokupne politike planirawa urbanih i seoskih
podru~ja.
Grani~na podru~ja, mnogo vi{e nego druga, zahtevaju koordinaciju izme|u susednih dr`ava.
Ciq takve politike je da se otvore granice i da se institucionalizuje preko grani~na saradwa
i izgradwa zajedni~kih infrastrukturnih sistema. Dr`ave treba da omogu}e direktne kontakte
izme|u regiona i lokaliteta, u skladu sa Evropskom Konvencijom o transgrani~noj saradwi
izme|u regionalnih i lokalnih uprava kako bi se unapredilo pove}awe kontakata ime|u
wihovih stanovnika. U pograni~nim podru~jima ne bi trebalo izvoditi projekte {tetne po
okolinu bez prethodnih konsultacija sa susednim dr`avama.

0.3. PARTICIPATIVNI POSTUPAK
Jedan od osnovnih polazi{ta i postupaka prilikom izrade Generalnog plana ogledao se kroz
akviziciju relevantnih u~esnika u razvoju grada. Participativni postupak se odvijao
kontinualno kroz sve faze izrade plana putem razli~itih tehnika za prikupqawe informacija
od strane lokalne samouprave, privrednih subjekata, javnih slu`bi, gra|ana... Shodno tome
odr`an je niz tematskih sastanaka, okruglih stolova,javnih debata, anketirawa, ogla{avawa
na radiju i televiziji i nakon analiti~kog postupka prepoznate su osnovne vrednosti i problemi
sa kojima se grad Po`arevac suo~ava.
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Problemi i vrednosti distibuirani su u prostor, tj. prikazani su na karti kako bi se
prepoznali pozitivni i negativni efekti zdru`enog dejstva odre|enih efekata na
okru`ewe.
Vi|ewa o budu}em razvoju grada kao i problemi koji se javqaju u prostoru struktuirani
su po namenama i prikazani po MZ (Slika 1.):

0.4. KONCEPT OSTVARQIVE VIZIJE (Slika 1.)
0.4.1. POLAZNA OPREDEQEWA

Nalazimo se u vremenu sveop{te dru{tvene tranzicije. Iz doba monizma prelazi se u
doba pluralizma. Iz medijuma unificirane univerzalosti prelazi se u medijum
DIFERENCIRANOG specifikuma. Ovo je doba kad se sa nivoa demago{kog normirawa
(sveukupnog `ivota) prelazi na demokratske procedure birawa pri ~emu je primaran
ciq stvarawe uslova “da bira{, bude{ biran i da svojim rezultatima omogu}i{ izbor”.
Urbani sklop iz oblika univerzalne homogenizacije, na svim nivoima, prelazi u fazu
HETEROGENIZACIJE kako celine tako i svojih delova prema specifi~nostima.
TR@I[TE postaje osnovni REGULATOR USPOSTVQAWA BALANSA IZME\U PONUDE I
POTRA@WE. Napu{taju se postulati ekstezivnog razvoja i prelazi u fazu intezivnih
transformacija.
Prelazi se sa nivoa KVANTITATIVNOG na nivo KVALITATIVNOG RAZVOJA.
Ovako slo`en kontekst slo`enih i stalnih promena, tra`i adekvatno slo`en proces
kreirawa, ekvivalentan kompleksnosti urbanih sklopova.
To iskazuje potrebu tretmana urbanog razvoja u ukopnoj wegovoj slo`enosti i
PROBLEMSKOJ SLOJEVITOSTI.
Od celokupne Struke se tra`i prelaz iz pasivnog odnosa u ulogu AKTIVATORA promene
sa ciqem prerastawa u KREATORA urbanog razvoja.
Od planerske - URBANISTI^KE struke se tra`i prelaz na ostvarewe MARKETIN[KE
funkcije UPRAVQAWA razvojem promena u prostoru zasnovano na postulatima
PRAVOVREMENOSTI delovawa, radi EFIKASNOG ostvarewa EFEKTIVNIH
rezulatata.
To iziskuje MARKETIN[KO-UPRAVQA^KU PROCEDURALNOST u procesu otkrivawa,
formirawa i ostvarewa re{ewa u prostoru pri ~emu treba da se omogu}i EKSPERTNO
delovawe stru~nog lobija, INTERESNO u~e{}e “lai~kog” dru{tvenog korpusa i
ostvarewe PROFITABILNOSTI za sve aktere.
Fokus posmatrawa zahteva prelaz iz ravni ograni~avawa na ravan otkrivawa
MOGU]NOSTI kvalitativnih promena radi stvarawa uslova pravovremenog
SELEKCIONISAWA.
Sve to zahteva napu{tawe pristupa DETERMINISAWA “svih stvari u prostoru”, te
prelaz na dinami~ki fokus planirawa, u ciqu omogu}avawa OTVORENOSTI ka
razli~itim pluralisti~kim pravcima razvoja.

Slika 1. Prostorni raspored potencijala za razvoj grada

Preduslov MARKETIN[KO-PLURALISTI^KOG pristupa (Slika 2.) u planirawu
razvoja, je potpuno uklapawe u zakonske okvire Republike Srbije, odnosno ~itav
postupak je zasnovan na “Zakonu o planirawu i izgradwi “(“Slu`beni glasnik
RS”, br. 47/03) i “Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planirawu i izgradwi”(“
Slu`beni glasnik Republike Srbije”, broj 34/06 ).
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0.4.2. METODSKA OSNOVA IZRADE URBANISTI^KIH PLANOVA

0.4.2.1.

Pristup pluralisti~ko-marketin{kog modelovawa (Slika 3.)

Odgovaraju}i na zahteve “okru`ewa” (pluralisti~ke, tr`i{ne, ...) u planskom postupku
je potrebno razvijati nove “puteve” (metode, tehnike, modele, ...) {iroke PONUDE i tako
pre}i na puteve OPERATIVNOG delovawa po kanonima PRAVOVREMENOSTI,
EFEKTIVNOSTI i stalne IZBALANSIRANOSTI.
U tom smislu polazna opredeqewa planskog delovawa su:
Predlo`en koncept delovawa
omogu}uje se MARKETIN[KO DELOVAWE u
aktivirawu resursa
formira se PONUDA {iroke SKALE mogu}nosti
razvoja
trasira se PUT dolaska do OSTVARQIVOG
RE[EWA
predla`e se MODELOVAWE vremenski OTVORENE
regulacije DINAMI^KOG OSTVARQIVOG RAZVOJA.
omogu}uje se trasirawe razli~itih trajektorija
UPRAVQAWA razvojem po~ev od koncepta “korak po
korak” modela “napravi sam” preko “miksovawa
ponude” poslovno-profitabilnim sistemima

Dosada{wa praksa
pasivno “i{~ekivawe”
stati~no re{ewe
idealno projektovano
stawe
determinisani plan
mono-valentni pristup

Ovako slo`eni pristup te`i ostvarivawu vi{eslojnih ciqeva i postupaka:
Slika 1. Koncept ostvarqive vizije

1. Osnovni ciq je ostvarewe {to POUZDANIJEG re{ewa, {to uslovqava povezivawe
razli~itih INTERESA i ekspertnog delovawa.
2. Konkretni ciq je ostvarewe {to KVALITETNIJEG efekta, {to tra`i stalnu
KOORDINACIJU, i formirawe OPERATIVNE grupe koja bi vodila celokupan proces
u koju bi u{li predstavnici svih interesnih grupa ( op{tine, gra|ana, investitora,
privrednih subjekata ... ).
3. Ciq je {to BR@E OSTVAREWE planskih predloga (odluka i re{ewa), {to
uslovqava formirawe zaokru`enih “ciklusa” koji svaki ima svoj “izlaz” u vidu
re{ewa koje je mogu}e ostavriti i odvojiti u datom ternutku od ostalih
“dugoro~nijih” strate{kih predloga.
4. Osnovni oblik OPERATIVNOG delovawa u tr`i{no-pluralnim uslovima je
formirawe {iroke skale velikog broja re{ewa u vidu PONUDE, ~iji je “asortiman”
mogu}e dobro proveriti i iz wega adekvatno BIRATI po principu »prava re{ewa za
pravo mesto u pravom trenutku«.
5. Komercijalni oblik delovawa mora da dobije MARKETIN[KU dimenziju koja }e
omogu}iti pravovremeno aktivirawe potencijala i plasirawe resursa.

Slika 2. Marketin{ko-pluralisti~ki pristup

6. ^itav proces planirawa i delovawa neophodno je da prati ekonomska logika i
analiza INVESTICIONIH ULAGAWA i ostvarewa PROFITABILNE DOBITI na svim
nivoima planiranog razvoja.
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7. Ceo proces “MARKETIRAWA” treba da ima za ciq O@IVQAVAWE prostora u skladu
sa wegovim IDENTITETOM, te wegovu “nadgradwu” i iskazivawe i plasirawe
wegovih specifi~nosti i prednosti u odnosu na ostale celine iz wegovog okru`ewa.

0.4.2.2. Metodska osnova rada (Slika 4.)
Pristup formirawu metodske osnove zasnovana
delovawa:

8. Markenti{ki koncept obuhvata PROMOVISAWE kao prethodnicu “poslovawa” a
profit kao ciq.

− Procesno planirawe

9. Modelovawe urbanog razvoja treba zasnovati na vi{e modelskih osnova:

− Dinami~ko programirawe

•
•
•
•

Model ODR@IVOG RAZVOJA imao bih za ciq vezivawe za stvarnost sa svih
aspekata - ekolo{kog, tehnolo{kog, ekonomskog, ... itd.
Koncept OSTVARQIVE VIZIJE u sebi nosi povezivawe kreativne budu}nosti i
pragmati~ne stvarnosti.
Otkrivawe budu}nosti “KORAK PO KORAK” omogu}ava maksimalno iskori{}avawe
rasolo`ivih resursa.
Izrada planskih akata po konceptu VREMENSKI OTVORENOG PLANA omogu}io bi
ostvarewe prethodno opisanih ciqeva i uzansi.

IZBOR

POTRA@WA

PLURALIZAM

INFORMATIKA

− Algoritmovawe
− Katalo{ko projektovawe
− Multimedijalno dizajnirawe
U strukturi “TRASIRAWA” kvalitetnog “re{ewa”, stalno su prisutna tri pitawa u
me|usobnom sadejstvu koja tra`e odgovore na pitawa:
− [ T A treba da obuhvati re{ewe?
− K A K O do}i do wega?
− K A K V O po sastavu treba da bude?
POSTUPAK RADA zasnovan je na savremenim metodolo{kim osnovama aktivirawa i
ostvarewa dobiti za sve aktere razli~itih interesa, {to zahteva postupak koji je:
− SUKCESIVAN, jer se sastoji iz vi{e koraka,
− ZAOKRU@EN, jer je svaki korak celina za sebe i ulaz za ostale,
− CIKLI^AN, jer ostvaruje povratnu spergu izme|u koraka, i
− EFEKTIVAN, jer svaki korak daje svoj rezultat koji je upotrebqiv.

PONUDA

REGULATOR

je na primeni savremenih tehnika

PRAVOVREMENOST
MARKETING

TR@I[TE

METODE

EFEKTIVNOST
RAVNOTE@A
MODELI

MODELOVAWE

Slika 3. Pristup pluralisti~ko-marketin{kog delovawa

PLANSKI POSTUPAK odvija u 4 osnovne faze u vidu zaokru`enih CIKLUSA i jednog
pripremnog koraka.
Svaka od navedenih faza predstavqa zaokru`eni ciklus i zavr{ni oblik svake faze
ima oblik kataloga u kome se unose katalo{ke ponude raspolo`ivih resursa i
potencijala sa kojima se izlazi na tr`i{te i prelazi na realizaciju programa, projekta
i sadr`aja koje “tr`i{te” prihvati. U tom kontekstu, po fazama rada kredvi|aju se
slede}i “Katalozi”:
“0” ciklus PRIPREMNI KORAK
Ima za ciq da izvr{i pregled planskog ura|enog i ostvarenog ( iz prethodnih i
vi{ih planova ) u odnosu na plan i da se dobije “PRESEK” stawa kao polaznog
inputa u procesu formulisawa daqeg razvoja.

I ciklus

KORAK INVENTARISAWA
Ciq ove faze je usmeren ka inventarisawu (hronolo{kog) razvoja segmenta
i celine, i utrv|ivawu potencijala za prostorni razvoj. Kao izlazna
ponuda formira se: ATLAS potencijala i resursa koji daje “ponudu”
raspolo`ivih kapaciteta za sme{taj novih sadr`aja i transformaciju
postoje}ih sadr`aja u kontekstu zapo~etih razvojnih trendova u prostoru.
Veoma va`na stavka ovog koraka je sveukupna anketa zainteresovanih
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II ciklus

aktera kao {to su “vlasnici”, budu}i korisnici, potencijalni investitori,
...
KORAK PROGRAMIRAWA
Ova faza razmatra razvojne trendove u prostoru, sagledava mogu}e
programske alternative razvoja pojedinih sadr`aja, funkcija, namena i
aktivnosti u prostoru.
Kao izlaz formira se katalog ponuda razvojnih programa, koji predstavqa
skup alternativa, razli~itih sadr`aja, u razli~itim prostorima pod
razli~itim “tr`i{nim” uslovima.

PLURALNO MARKETIN[KI POSTUPAK

RAZVOJNI
POTENCIJALI I RESURSI

III ciklus

IV ciklus

KORAK REGULACIJE
Ovaj ciklus ima za ciq da sagleda i razmotri varijantne mogu}nosti
razvoja fizi~kog sklopa i mogu}nosti wegove re-regulacije na razli~itim
prostornim nivoima, po~ev od urbane matrice, pa preko mre`a ostalih
urbanih funkcija (centralnih, rekreativnih, radnih, ...), do osnovnih
fizi~kih urbanih elemenata (parcele, bloka, ulice...).
Kao izlazni rezultat formira se katalog PRAVILNIKA u vidu ponude
principa i kodeksa regulacije (nivelacije - parcelacije - organizacije,
...itd.) fizi~kog sklopa za razli~ite prostorne segmente na razli~itim
urbanim nivoima (objekta-parcela, ku}a - ku}i{ta, ulica, slobodnih
prostora, bloka...), a u funkciji ostvarewa realno potrebnih i “tr`i{no”
potvr|enih programa.
KORAK MODELOVAWA
Svrha ove faze rada je PREOBLIKOVAWE (remodelovawe) fizi~kih
sklopova urbane strukture.
Izlazni rezultat predstavqa KATALOG MODELSKIH OPCIJA,
oblikovawa, opremawa i ure|ewa urbanih elemenata (ku}a, ulica, trgova,
...) i celina (blokova, kvartova, ...) u ciqu formirawa ponude razli~itih
fizi~kih sklopova za razli~ite, specifi~ne potrebe.

INVENTARISAWE

RAZVOJNI
PROGRAMIRAWE

REGULISAWE

PROGRAMI

ATLAS
POTENCIJALA I
RESURSA

(RE)REGULACIJA
URB. SKLOPA
I SISTEMA

ATLAS
POTENCIJALA I
RESURSA

MODEL. SKLOPA
PARC. FIZ. STR.
TIPOVA

PRAVILNIK
PARCELACIJE I
REGULACIJE

Ceo tok rada po svim fazama bi pratila komparativna analiza (“Kompletna
filtracija”) svake od ponu|enih mogu}nosti razvoja (varijanti, alternativa, trendova,
...) po slede}im sistemima vrednovawa:
1. ATRAKTIVNOST (privla~nost) arhitektonsko-urbanisti~kog prostora nasle|enog
ili novouobli~enog, bi se vrednovala proverom ostvarenog stepena privla~nosti,
posle re-regulacije i re-modelacije prostora.

MODELOVAWE

2. EFEKTIVNOST predlo`enih re{ewa bi predstavqala proveru mogu}nosti
ostvarewa dobiti u procesu investirawa po tr`i{nim mehanizmima.
3. EFIKASNOST prostornih re{ewa bi se proveravala kroz utvr|ivawe ostvarenog
stepena komunikativnosti u prostoru na svim nivoima (~ulno-perceptivne,
tehnolo{ko-funkcionalne, komunalno-dostupne ... ).
4. KVALITET `ivotne sredine je vrednost koja ima “presudnu re~” prilikom
utvr|ivawa kvalitativnog doprinosa ponu|enih re{ewa, a odnosi se na dostignuti
nivo za{tite prirodnih resursa i unapre|ewa ~ovekove sredine (stambene, radne ...
).

KATALOG
MODELSKIH OPCIJA

Slika4. Metodska osnova rada
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0.4.2.3. FORMALIZACIJA metodskog postupka izrade planova po modelu
“otvorenog plana OSTVARQIVE VIZIJE” prema “Zakonu o planirawu i ure|ewu
prostora Republike Srbije”
Polaze}i od zakonske regulative, a sa ciqem i odabirom modela koji proisti~u iz
programskog zadatka, pru`a sigurne osnove za REALIZACIJU” izvr{ena je
FORMALIZACIJA ponu|enog metodskog marketin{kog postupka izrade Urbanisti~kih
planova po modelu OTVORENOG PLANA u ciqu formirawa procedure OSTVARQIVE
VIZIJE, koja proizilazi iz “Zakona o planirawu i ure|ewu prostora Republike Srbije”.
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0.5. POSTUPAK IZRADE PLANA
Postupak izrade plana odvijao se kroz tri faze odnosno tri koraka:
•
I korak – INVENTARISAWE
Prvi korak obuhvata identifikaciju postoje}eg stawa sa mogu}nostima razvoja
odre|enih prostornih podcelina razmatranim kroz vi{e alternativa razvoja.
Informacije se prikupqane na razi~ite na~ine: direkno sa terena-detaqnim
snimawem postoje}eg stawa na nivou urbanih blokova ili rejoin/kvartovi i
wihovim prikazom u vidu katalo{kih listova. Svakom bloku ili kvartu je
dodeqena je planska {ifra na osnovu koje je izvr{eno bilansirawe postoje}eg
stawa; zatim uvidom u postoje}u plansku dokumentaciju-postoje}i planovi ni`eg
i vi{eg reda, uvidom u postoje}e studije, zahtevima za promenu namene i ostalu
relevantnu dokumentaciju od strane javnih i oslalih slu`bi.
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•

II korak – PROGRAMIRAWE ZA IZRADU GENERALNOG PLANA RAZVOJA
GRADA PO@AREVCA
Na osnovu zakqu~aka dobijenih iz prethodne faze kao i projekcije budu}eg
razvoja grada definisano je Programirawe za izradu Generalnog plana razvoja grada
Po`arevca kroz otvarawe {irokih mogu}nosti za razvoj i realizaciju razli~itih
interesa vezanih za prostor. Programirawe je definisan kroz generalnu strategiju
razvoja prikazanu kroz ciqeve razvoja i projekciju urboekonomskog razvoja koja je
razra|ena kroz razli~ite sektore tj. sektorske strategije.
•

III korak – NACRT GENERALNOG PLANA
Na osnovu ura|enog Programirawa za izradu Generalnog plana razvoja grada
Po`arevca, na, pristupilo se izradi Nacrta generalnog plana Po`arevca. Osnovni ciq
Generalnog plana je da obezbedi prilago|avawe op{tih i posebnih uslova za ure|ewe
prostora i grada neophodnim promenama, novim dru{tvenim potrebama i mogu}nostima
koje se mogu odrediti danas, u neposrednoj budu}nosti i du`em periodu razvoja.
Generani plan kroz Nacrt generalnog plana treba da redefini{e i obogati smernice i
uslove za ure|ewe prostora kojima se posti`u vidqivi rezultati u izgledu i
funkcionisawu grada. Nacrt Generalnog plana izra|en je u skladu sa Zakonom o
planirawu i izgradwi (“Sl. glasnik RS“ br. 47/03) i Pravilnikom o sadr`ini i izradi
planskih dokumenata (“Sl. glasnik RS“ br. 60/03).
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1. POLAZNA OSNOVA RAZVOJA
1.1. PRAVNI OSNOV
Generalni plan Po`arevca je op{ti urbanisti~ki plan, koji se donosi za gradska i ostala
naseqa u skladu sa zakonom "Zakon o planirawu i izgradwi "("Slu`beni glasnik RS", br.
47/03) i “Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planirawu i izgradwi"(" Slu`beni glasnik
Republike Srbije", broj 34/06 ), Pravilnikom o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{ewa stru~ne
kontrole urbanisti~kog plana, kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni uvid (Slu`beni
glasnik Republike Srbije, broj 12/04), a na osnovu Odluke o izradi Generalnog plana grada
Po`arevca (Op{tinski slu`beni glasnik, broj 6/2002).
Odluka o izradi Generalnog plana grada Po`arevca doneta na Skup{tini op{tine Po`arevac
24. septembra 2002. godine na osnovu tada va`e}eg Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i
naseqa (Slu`beni glasnik Republike Srbije, broj 44/95) u ~lanu 3. Odluke definisano je da:
Generalni plan obuhvata prostor grada Po`arevca koji }e biti definisan programskim
osnovama i projektnim zadatkom koji usvoji Skup{tina op{tine i koji izra|uje stru~ni tim na
bazi podataka prikupqenih sa terena. ^lanom 6. Za nosioca izrade Generalnog plana odre|en je
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Usvajawem Zakona o planirawu i izgradwi 13.maja 2003. godine zapo~eti poslovi na izradi
plana uskla|eni su sa pravnom regulativom.
Postupak za izradu urbanisti~kog plana shodno ~lanu 45. Zakona o planirawu i izgradwi
(Slu`beni glasnik Republike Srbije, broj 47/03), gde je definisano dono{ewa Programa za
izradu plana. Za potrebe izrade programa, prikupqa se veliki broj razli~itih podataka, kao i
da se programom utvr|uje koncept plana, kao i da su sastavni deo programa crte`i sa prikazom
koncepta plana i predlogom granica podru~ja koje }e plan obuhvatiti u skladu sa karakterom i
potrebama naseqa. U skladu sa iznetim sadr`ajem programa a shodno ~lanu 3. Odluke
prikupqeni i obra|eni materijal se prezentuje kao PROGRAM, kako bi se, daqi rad na izradi
Generalnog plana nastavio u svemu prema zakonu.
Prema ovoj odluci GP obuhvata prostor od 5204 ha.

slika 2

1.2. PLANSKE USLOVQENOSTI
1.2.1. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE
("Slu`beni Gglasnik RS", broj 13/96)
1.2.1.1. POLO@AJ PO@AREVCA PREMA PROSTORNOM PLANU
REPUBLIKE SRBIJE (slike 1, 2 i 3)

slika 1

slika 3
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ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ПОЖАРЕВЦА
ПО ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ СРБИЈЕ
Општина Пожаревац налази се на истоку Србије( на 44° 37' и 12"северне
географске ширине и 21° 114' 23" источне географске дужине) у Браничевском округу,
Општина има површину од 482км2.
Развијајући се на простору између река Дунава, Мораве и Млаве, као значајан трговачки
центар са краја деветнаестог и почетка двадесетог века означили су Пожаревац као другу
престоницу и веома значајно место тадашње Србије.
Од времена ослобађања од турака почетком XIX века па до данас Пожаревац је био центар
доњег Поморавља и Стига и једна од већих и развијенијих градова Србије.
Пожаревац је удаљен 15 км од највеће рекеу Европи, што је значајан потенцијал за
развој општине правећи луку на Дунаву.
Данас је Пожаревац најразвијенија општина и средиште округа са 74902 становника иако
бележи пад броја становника у последњих десет годнна за 9772.
Разлоге оваквог пада броја становника треба тражити у друштвено политичким приликама у
земљи у последњих десет година.
Према административној подели републике Србије општина Позаревац припада Браничевском
округу у чији састав поред Пожаревца улазе и општине: Велико Градиште, Мало Црниће,
Голубац, Жабари, Петровац, Кучево и Жагубица.
Положај општине карактерише специфичан физичко географски положај, на пространој
алувијалној тераси Велике Мораве, просечне надморске висине око 80м. Сама општина
Пожаревац налази се у северном делу Великог Поморавља и Стига. Западна граница општине
поклапа се са речним током Велике Мораве, док се северна, такође природна, поклапа са
делом речног тока Дунава.
У оквиру општине налазе се 27 насеља, од тога су Костолац и Пожаревац градска
насеља а остала насеља су сеоског или мешовитог типа. Број становника према попису из
2002, године је 83 291 становника (172 становника по км2),
Пожаревац је центар округа и раскрсница многих путева што му даје посебан значај. На колико се
значајном географском положају општина налази указује нам чињеница да је у античком и
римском периоду на раздаљини од око 20 км од града Пожаревца, пролазио древни пут Via
militaris, који је повезивао Сингидунум (Београд)-Виминациум (Костолац)- Herreum Margia
(Ћуприја)- Naissus (Ниш).
Атрактивност Поморавља и Подунавља се огледа у могућности реализације најкраће, а
самим тим и најекономичније везе Европе са Азијом. Ова веза је утврђена
мултимодуларним коридорима X и VII. Коридор X иде од Салцбурга, преко Љубљане и
Загреба, пратећи долину реке Саве до Београда, следећи даље великоморавску, јужноморавску
и вардарску долину, преко Скопља до Атине. Део коридора VII Дунавске трансверзале, иначе
воденог коридора, такође отвара могућност развоја Србије и општине Пожаревац, с обзиром
да је једна од општина коју захвата.
Значај и позитиван утицај ових коридора је очигледан јер пружају могућност
интегрисања привреде и друштва а самим тим и њихов развој. Међутим због
""периферног" положаја

Пожаревца у Београдском агломерационом систему, иначе највећем систему у држави, због 10то годишњег стања стагнацкје санкција и рецесије у земљи, позитивне стране нису дошле
до изражаја.
С обзиром на специфичну геолошку еволуцију Јасно је постојање значајних резерви угља
и других сировина као и квалитетног педолошког слоја земљишта.
Велике резерве угља везане су за Костолачку зону, Костолачки угљени басен захвата област
северно, источно и јужно од Пожаревца, у делу између Велике Мораве и Млаве. У њему су
формиране значајне наслаге мрког угља - лигнита у оквиру лежишта "Дрмно", "Ћириковац" и
"Каленовкик" мрколигнига у лежишту "Пољана", Наслаге угља у зони Костолца, Каленовника,
Ћириковца и Дрмна на северу и у зони насеља Пољана на јужком делу општине имају
економски значај. Резерве лигнита износе 1.5 милијарди тона.
Повољна климатска стања и промене заједно са хидрогеолошким и хидролошким
каракгеристикама, утичу на овим просторима на појаву најдужег вегетационог периода у Србији
(воће и друге биљке, почињу најраније да цветају), што је од изузетног значаја за развој
пољопривреде.
Привредни капацитети читавог Браничевског округа концентрисани су у близини градова
Пожаревац и Костолац. Најпознатији гигант прехрамбене индустрије је Пољопривредно индустријски комбинат Пожаревад који залошљава велики: број радника и покрива 1/4
тржишних потреба Републике Србије.
Загађење ваздуха изнад Пожаревца, Костолца, Ковина и Смедерева у комбинацији са
неповољним ваздушним струјањима, неповољно утиче на квалитег ваздуха на територији
општине. Енергија ветра, иако доста јака у овом подручју, неоправдано није искоришћена. С
обзиром на то да се у Браничевском округу, Пожаревцу и околини, Костолцу првенствено, налазе
велики рударско-енергетски објекти, не можемо да пренебрегнемо њихов негативан утицај на
саму производњу хране.
Производња угља у Костолачком басену од око 8 милиона тона годишње одвија се у
површинским коповима Ћирковац и Дрмно.
Површинска експлоатација нискокалоричних угљева (лигнита) са Костолачког басена има за
последипу бројна ограничења и конфликте са непосредним окружењем:
- заузимање шумског и пољопривредног земљишта
- измештање насеља
- измештање саобраћајне и друге инфраструктуре
- водотокова
- привредних објеката
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1..2..2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA OP[TINE PO@AREVAC
(slike 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
1.

Потенцијали

1.1.

Енергетски потенцијали

На територији општине су препознати следећи енергетски потенцијали:
• угаљ
• велики хидроенергетски потенцијал - реке Дунав и Морава
• дрво
• пољопривредни отпаци
• термалне воде
Осим угља, због технолошких, економски и других препрека, остали енергетски извори се
уопште не користе.
1.2.

Индустријски потенцијали

Подручје располаже значајним и релативно разноврсним сировинским потенцијалима за
индустријску прераду. Нарочито је богато пољопривредним производима и сировинама
минералног порекла: глина, шљунак и песак. На основу ових потенцијала развиле су се и
индустријске гране- прехрамбена и индустрија грађевинског материјала.
1.3.

Пољопривредни потенцијал

Пољопривреда општине Пожаревац представља једну од водећих привредних делатности
и као таква абсорбује готово половину укупног становништва. Потенцијални услови за развој ове
делатности су врло повољни.
Полазећи од основних категорија коришћења, пољопривредни земљишни фонд у општини
са око 94% обрадивих површина, представља ареал за веома интензивну пољопривредну
производњу.
1.4.
1.4.1.

Вредновае простора за потребе одређених активности
Погодни терени за развој пољопривреде

На основу педолошких, геоморфолошких, хидролошких, хидрогеолошкмх и
климатолошких карактеристика простора, долази се до закључка да се око 85% територије
општине може користити за потребе интензивне пољопривредне производње.
1.4.2.

Погодни терени за развој шумарства

С обзиром на посгојеће природне карактеристике у општини Пожаревац, сви
неизграђени терени који нисуводене површине су погодни за развој шумарства. Међутим,
како је пољопривредна производња од већег значаја за општину и ширу заједницу, гајење
шума треба усмерити на терене који су мање погодни за пољопривредну производњу.

1.4.3.

Погодни терени за развој саобраћаја

Нема већих препрека за повезивање свих делова територије општине путевима и
пругама. Обале река је могуће повезати коришћењем пловних средстава - Дунав је
плован, а план истиче да постоје идејни и други пројекти за уређење Велике Мораве за
пловидбу.
Просторни план превиђа и изградњу ареодрома.
1.4.4.

Погодни терени за локацију и развој индустрије

Територија општине, се према словима за изградњу индустријских објеката, третира као врло
погодна за развој индустрије.
1.4.5.

Погодни терени за локацију и развој туризма

По својим природним карактеристикама, територија општине Пожаревац се не одликује локацијама
од посебног туристичког значаја. Одређену атракгивност за потребе туризма имају неке локације:
• на обали Дунава (Дубравица и Костолац) и Велике Мораве (Љубичево)
• вишим деловима Пожаревачке греде
• и Стига (Кличевац и Рачица)
Поменуте и друге локације могу бити од значаја за развој туричма само ако се уреде и изградеда
привуку већи број туриста.
Љубичево, као центар коњарства и коњичикх игара, има туристичке вредности, егионалног и
републичког значаја, о чему треба водити рачуна, у смислу његовог сталногуређивања и
комплетирања.
1.

Циљеви

У просторном плану општине су дефинисани и наведени следећи циљеви:
1.1. Циљеви привредног развоја
1.1.1. Општи циљеви
Максимално могуће активирање постојећих потенцијала, активирање развојних потенцијала,
развијање привреде подручја, процес индустријализације као основна оријентација развоја,
оптимално лоцирање привредних и других капацитета.
1.1.2. Циљеви развоја индустрије
Индустријализација треба да представља основу социо-економског развоја^ и треба да повећа
своје учешће у формирању укупног доходка и допринесе порасту броја
запослених у овој грани,
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1.1.3. Циљеви развоја грађевинарства
Усвајање индустријског начина производње, модериизација грађевинске оперативе, шира
лримена нових технолошких поступака/ сарадња и пословно повезивање са
индустријом грађевинских материјала.
1.1.4. Циљеви развоја пољопривреде
Бржи и динамичнији развој, интензивнији развој пољопривреде, већа специјализација
пољопривредне производње, подстицање и усмеравање коришћења пољопривредног
земљишта.

водоводну мрежу, изградити системе за евакуацију и пречишћавање отпадних вода,
онемогућити коришћење бунара и септичких јама, систематски подизати културу становања,
усмерена изградња кућа за одмор - викенд насеља.
1.5.

Циљеви развоја објеката друштвеног стандарда

Побољшати квалитет услуга у здравственој и социјалној заштити и покрити све оне групе
становништва којима је она неопходна, изградити нове објекте за лредшколско
васпитање, предвидети да у школама буду задовољени нормативи - број ученика/м2
учионице^ заједничких просторија^ дворишта. Стално подизати културни ниво становништва.
1.6.

Циљеви развоја саобраћаја

1.1.5. Циљеви развоја шумарства
Да шуме има на довољним површинама - предвиђа се повећање под шумама за 4/5%, да
представљају јединствене целине, да се побољша квалитет постојећих шума, да се
подигнетехничка опремљеност на виши ниво>

Искористити предности које постоје у погледу развоја комбинованог транспорта, уз обале
река развијати производњу оријентисану на речни транспорт, реконструисати жељезнички чвор
Пожаревац, елиминисати неповољне утицаје жељезничког саобраћаја у граду, стимулисати
развој жељезничког путног саобраћаја, потреба изградње обилазних путева око градског
подручја, ускладити превозне капацитете са превозним захтевима.

1.1.6. Циљеви развоја трговине
Равномерни распоред капацитета, регионалнија подела рада, рационалнија подела рада у
просторном размештају, стварање оптималног робног промета за шире подручје, развој
комплемеитарних садржаја уз постојеће капацитете.
1.1.7.

Циљеви развоја угоститељства

17.

Циљеви развоја општине са становишта унапређења и заштите животне средине

Заустављање процеса даљег деструктивног деловања на животну колину, рационално
коришћење природних извора и створених потенцијала у смислу очувања, унапређења и
заштите животне средине, унапређење животних и радних услова системом
рекреативних објеката у зеленилу уз максимално очување природних карактеристика предела.

Изградња нових објеката виших категорија са богатијим садржајима и већим смештајним
капацитетима, равномернији просторни раслоред објеката угоститељства/ развијање осталих
забавно-рекреативних и културних садржаја, повезивање са сродним објектима, бржи развој
угоститељства индивидуалног сектора.

2.

1.2.

Истакнуто је да Пожаревац треба да прати економски и урбани развој других
регионалних и републичких центара, а да би се то остварило, неопходно је остварити развој
не само града, већ општине у целини, У том оквиру, град Пожаревац треба да утиче на бржи
развој општине, а преко развоја општине, треба да подстиче и укупан развој Подунавског
региона и Србије.

Циљеви развоја становништва

Зачање и ширење здравствене, социјалне и друге заштите, системом образовања обухватити
све генерације, стварати услове за радикалнију измену економске структуре становника, брже
развијати привредне и друге активности ради стварања иових радних места,
1.3.

Циљеви развоја мреже насеља и центара

Подстаћи нови, бржи и квалитетнији и дугорочнији развој Пожаревца, Повезати центре на
подручју Подунавског региона, обезбедити трајно очување равнотеже мреже насеља у
региону, подстићи развој свих сеоских насеља.
1.5.

Циљеви унапређења квалитета становања

Радити на отклањању квантитативног дефицита станова/ радити на напуштању
подстандардних станова, стално унапређивати квалитет станбеног фонда, системски градити

Стратегија развоја града Пожаревца

Констатоване су тенденције релативног заостајања града Пожаревца у односу на одређени
број урбаних средина сличне величине. Препоруке су да се у догледном периоду створе
предпоставке за бржи развоЈ града, а посебно у домену индустрије.
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slika 1

slika 3

slika 2

slika 4
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slika 5

slika 6
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1.2.3. RAZMATRAWE [IREG KONTEKSTA GRADA U ODNOSU NA TERITORIJU
OP[TINE (slike 1, 2, 3, 4 i 5)
(Na osnovu Prostornog plana op{tine ura|ene su detaqne analize umre`avawa podru~ja prema
funkcijama i data je rejonizacija {ireg podru~ja)

slika 1

slika 3

slika 2

slika 4
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1.3. IZVOD IZ PREDHODNOG GP-a (slike 1, 2 i 3)
Predhodni GP je predvi|ao izme{tawe tranzitnog saobra}aja van centralne gradske zone.
Predvi|en je ve}i broj magistrala koje bi povezale spoqni i unutra{wi saobra}ajni prsten.
Planom nije predvi|eno {irewe stambenih zona, ve} pogu{}avawe pojedinih segmenata a
naro~ito centralne gradske zone (gde je prete`no planirano vi{eporodi~no stanovawe).
Izvedena je obilaznica-spoqni prsten oko grada, ali nije izme{tena `elezni~ka stanica iz
u`eg gradskog jezgra. Individualno stanovawe nije u potpunosti zameweno vi{eporodi~nim u
u`em gradskom jezgru, ali se znatno pro{irila izgra|ena gradska povr{ina, gradwom
neplanskih stambenih naseqa du` va`nijih saobra}ajnih pravaca.
Shodno tome povr{ina obuhvata plana koje je u prethodnom planu iznosila 2416.4 ha, u novom je
gotovo udvostru~ena i iznosi 5204 ha.

slika 5

slika 1
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slika 1

slika 2

slika 3
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•

1.4. CIQEVI RAZVOJA
Потенцијали и циљеви развоја
1.4.1. Потенцијали развоја
Подручје Пожаревца нема значајнијих природних развојних потенцијала осим пољопривредног
земљишта источно и југоисточно од града (укупно пољопривредно земљиште укључујући и
воћњаке, винограде,, ливаде, пашњаке, рибњаке, трстике и баре заузима 80% укупне површине
територије општине), индустријске зоне западно од града и изузетно доброг положаја за
коришћење водених токова за саобраћајно повезивање са другим деловима републике (близина
ушћа Велике Мораве у Дунав), као и погодности подручја за развој туризма. Са становишта
развоја туризма, може се констатовати да подручје не поседује значајније атрактивне природне
локалитете, али је могуће створити атрактивни туристички центар улагањем у развој Љубичева
(дуга традиција гајења коња уз коњичке игре) и развојем туризма у области лова и риболова.
Створени развојни потренцијали обухватају: објекте за производњу енергије у Костолцу (локални
извори енергије подразумевају сигурно и стално снабдевање електричном енергијом),
саобраћајну мрежу (близина аутопута Београд-Ниш, која подиже атрактивност подручја за
смештај објеката од регионалног значаја и близина пруге која повезује Пожаревац са Бором, са
прикључцима од Пожаревца до Костолца), развој постојећег индустријског комплекса (посебно за
финализацију агропроизвода и месне индустрије).
Основа развоја Пожаревца, посебно подручја ГУП-а је условљена и људским потенцијалом, као и
инсистирањем на одрживом развоју (а посебно у домену заштите животне средине).

•
•
•
•
•
•
•

стварање погодне климе за привредни просперитет и запошљавање погодном пореском
политиком, стимулишући развој постојећих предузећа и афирмацијом слободног
предузетништва
развој терцијалног сектора, у циљу повећавања степена урбанитета подручја
подизање стандарда и квалитета становања, коришћења и опремања простора
одрживи социјални развој по мери локалне заједнице
обезбеђивање лаке доступности свим градским садржајима, уз добру проточност
саобраћајница
уређење система паркирања и гаржирања
унапређење нивоа инфраструктурне опремљености
развој енергетски ефективних и одрживих система и равномерна опремљеност
инфраструктуром целе територије

Посебни циљеви проистекли из примарних су детаљно наведени у оквиру поглавља 3. Правила
уређења за сваки урбани подсистем посебно

1.5. REGIONALNA DIMENZIJA RAZVOJA PO@AREVCA (doc. dr Aleksandra Stupar)
1.0.

PRISTUP
1.1.

1.4. 2.

Циљеви развоја

Општи циљ развоја и напретка града Пожаревца је развој у правцу формирања европског града
средње величине, као једног од централних пунктова региона, а у смислу максималног
активирња постојећих развојних потенцијала уз искоришћавања предности положаја на важнијим
саобраћајним коридорима (аутопут Београд Ниш и речни токови, ушће Велике Мораве у Дунав),
поштујући континуитете просторног развоја, принципе одрживог развоја и постулате нове атинске
повеље. Овакав развој подразумева усаглашеност економског, социјалног и просторног развоја и
хармонију у просторним односима.
Међу глобалне циљеве развоја и напретка, посебно наглашавамо следеће:
• брже стварање услова за развој модела социјалне тржишне привреде по узору на
европске земље социјалне демократије
• регионализацијом Србије афирмисати развој овог региона, децентрализацијом
политичких и других функција Република, а у циљу подстицања стваралачке иницијативе
његових предузетника
• повезивање умрежавање оних градова, који су прихватили одређене развојне концепте,
уз сталне провере постигнутих резултата и међусобну сарадњу око заједничких проблема
и формирање свеобухватне информационе мреже на свим нивоима и обезбећивање
њене доступности свим заинтересованим странама
• већи степен функционалне повезаности Пожаревца са непосредним окружењем
• унапређење еколошких квалитета урбане средине и непосредног окружења
• очување необновљивих ресурса
• очување идентитета и неговање специфичности које град поседује

FOKUS POSMATRAWA

Savremeni gradovi sve vi{e ja~aju svoje komparativne prednosti i aktivno u~estvuju u
formirawu urbane hijerarhije na svim nivoima. Stoga, lokalna uprava i privatne kompanije
imaju najzna~ajniju poziciju u intenzifikaciji urbanih aktivnosti i uticaja koje urbani prostor
dobija ne samo na nacionalnom, ve} pre svega, na regionalnom nivou. Istovremeno, ekonomija
usluga dovodi do nove prostorne konfiguracije, budu}i da usluge zahtevaju koprodukcijski
pristup u jednom interaktivnom procesu koji ukqu~uje dobavqa~e (snabdeva~e), kupce i
proizvode. Prostorni parametri konkurentnosti su se tako|e promenili, tako da danas svaki
grad koji `eli da zauzme svoje mesto na regionalnoj/globalnoj sceni mora predstavqati u isto
vreme:
•

centar gravitacije tr`i{ta roba, bez obzira da li su one proizvedene u okviru uticajne
sfere grada ili van we ({to je ~e{}i slu~aj);
• (inter)nacionalni izlo`beni centar za robu doma}e (lokalne) proizvodwe i po~etnu ta~ku
za weno daqe komercijalno umre`avawe;
• centar organizacije tr`i{ta zasnovanog na naprednoj proizvodwi;
• vezu sa regionalnim/me|unarodnim mre`ama visokovrednovanih funkcija povezanih sa
informacionim transakcijama;
• centar (me|unarodne) kuturne saradwe i razmene.
Kao odgovor na ove zahtave, sve ~e{}e se usvaja koncept policentrizma, aktuelan kako na
evropskom, tako i na regionalnom nivou. Budu}i da se smatra veoma dobrim na~inom za
postizawe uravnote`enog prostornog razvoja ne ~udi ~iwenica da se sve vi{e koristi kako bi
se podigla atraktivnost nekog podru~ja/regiona, poboq{ale wegove {anse u globalnom
nadmetawu i postigla ravnote`a sa mo}nim urbanim konurbacijama.
Kao osnovni potencijal regionalnog pristupa navodi se mogu}nost efikasnog grupisawa
dobara i aktivnosti koje se nalaze {irom regiona. Na taj na~in se stvaraju ve}e aglomeracije, a
ekonomija raspola`e ve}im i raznovrsnijim izvorima radne snage, sirovina i korisnika. Ovako
uravnote`en raspored re{ava probleme nezaposlenosti i poboq{ava pokretqivost radne
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snage na regionalnom nivou. Istovremeno, razvoj infrastrukture, posebno saobra}ajne,
pove}ava dostupnost glavnim regionalnim centrima, kao i novim stambenim i poslovnim zonama.
Policentri~nost regiona podsti~e i aktivnu saradwu izme|u gradova koja, za razliku od
sve prisutnije takmi~arske atmosfere izme|u globalnih centara, stvara uslove za
komplementarnu funkcionalnu specijalizaciju. Ovakva situacija uti~e na podizawe nivoa
usluga, poslovawa, a posledi~no, i na kvalitet `ivota - kroz brojne mogu}nosti za obrazovawe,
kulturu, rekreaciju i brigu o `ivotnoj sredini. Naravno, da bi policentri~ni model uspe{no
funkcionisao moraju biti ispuweni odre|eni uslovi i formiran jasan institucionalni okvir
koji bi obuhvatao prostorni, funkcionalni, ekonomski, politi~ki, kulturni i socijalni aspekt
jednog regiona, pri ~emu bi pa`wa bila posve}ena i strate{kom umre`avawu, liderstvu i
spoqnim odnosima.
Razvoj policentri~nih regiona je posebno zna~ajan za mawe urbane centre poput
Po`arevca koji prilikom formirawa razvojnog programa moraju na}i utemeqewe u regionalnim
strategijama i modelima koji bi posmatrani prostor pribli`ili odr`ivosti okru`ewa,
ekonomskoj konkurentnosti i socijalnoj koheziji. Povezani na ovaj na~in oni, kao jedan
specifi~an sistem, postaju konkurentni i nalaze svoje mesto na regionalnoj i transregionalnoj
sceni. Pri tome, imaju}i u vidu prirodu tr`i{ta i odnosa u urbanom okru`ewu, kapital koji }e
cirkulisati wima bi}e i lokalnog i globalnog karaktera, te se smatra da je upravo kooperacija
u okviru novouspostavqenih mre`a put koji treba slediti kako bi se ujedna~ila neravnote`a
ekonomske i politi~ke mo}i1.
1.2.

1.3.

Kako bi Po`arevac postao urbano ~vori{te koje je uspe{no u procesu regionalne
integracije, mora biti izvr{eno definisawe sopstvenog identiteta, kao i izdvajawe
specifi~nosti i potencijala. Tako|e, mora se uspostaviti niz kompetitivnih prednosti u
odnosu na okru`ewe, a u okviru povezanog i kompleksnog regionalnog sistema. Naravno, ne nosi
svaki razvojni projekat mogu}nost za ovakvim aktivirawem urbanih entiteta, te je zato va`no
prepoznati one koji poseduju tu snagu - tzv. strate{ke projekte. Ovi projekti moraju biti
zasnovani na komponentama prostora koje su izuzetne i prepoznatqive, i koje, kao takve, nude
mogu}nost razre{avawa kriti~nih tema - prepreka za daqi razvoj grada i regiona. Tako se
konkurentnost podru~ja mora posmatrati kroz odnose izme|u tri osnovna aktera - poslovawa,
vlade (upravqawa) i zajednice.

konkurentnost
vlade = Kv

POSLOVAWE
konkurentnost
industrije = Ki

Prilikom formirawa razvojnih projekata svaki grad mora preispitati svoje vrednosti i
potencijale. Tako neki gradovi svoj razvoj zasnivaju na svojoj poziciji u kontekstu
globalne/regionalne ekonomije, neki potenciraju svoj razvoj integracijom u sisteme
gradova u svom okru`ewu, kao i uspostavqawem veza sa ruralnim prostorima i prirodnim
okru`ewem, dok posledwu kategoriju ~ine gradovi-regioni, koji predstavqaju poseban izazov
planerskoj praksi.

•
•

ekolo{ki koridori
(ekolo{ka funkcija i
efikasnost)
za{tita i obnova resursa

koridori
~vori{ta

konkurentnost
zajednice = Kz

{ema 1
Kako bi se ispitale komparativne prednosti pojedinih podru~ja, pre svega treba posmatrati:

•
•
•

efikasnost naseqa
kvalitet naseqa
funkcije (stanovawe, rad,
potro{wa, kretawe,
rekreacija)

MRE@E AKTERA
•
•

konkurentnost
preduze}a = Kp

ZAJEDNICA

MRE@E NASEQA

(voda, poqoprivredno zemqi{te, {ume...)

MRE@E INFRASTRUKTURE I
SAOBRA]AJA

UPRAVA

OSNOVNA KONKURENTNOST

METODSKO-MODELSKA ZASNOVANOST ({ema1)

MRE@E OKRU@EWA

POLAZNA OPREDEQEWA ({eme 1 i 2)

•
•
•

komponente regionalnih
institucija
korespondiraju}e
interakcije
mre`e neformalnih
u~esnika

•
•
•
•
•
•
•

poziciju/lokaciju;
postojawe i karakteristike policentri~nih sistema u sklopu regije;
urbano umre`avawe;
okolna ruralna naseqa;
istorijske centre;
prirodno okru`ewe;
postojawe jasno izra`enog identiteta.

Identifikacija tzv. komponenata izuzetnosti predstavqa jedan od prvih koraka u
definisawu strate{kih projekata. Prvu fazu ~ine osnovna istra`ivawa o svakom gradu u
regionu, a drugu fazu defini{e komparativna analiza izme|u gradova, kao i formirawe
zajedni~ke baze - kataloga2.

{ema 1
do sada, na{a zemqa se ukqu~ila u nekoliko regionalnih inicijativa od kojih se VISION PLANET i
INTERREG IIIb izdvajaju kao najsveobuhvatnije
1

2

prema inicijativi "Proyecto Cities", Fondacion Metropoli, 2002.
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OSNOVNA ISTRA@IVAWA O SVAKOM GRADU U REGIONU

2.0.

RAZVOJNE MOGU]NOSTI
2.1.

Gradski forum
(sastavqen od
lidera razli~itih
struka)

Kriti~ka
kartografija

Urbani
indikatori

Me|unarodni
kontekst

Relaciona
dostupnost

KOMPARATIVNA ANALIZA UNUTAR
REGIONA

UTICAJ NA STRATE[KE
PRILIKE I
MOGU]NOSTI

SKUP IZUZETNIH
KARAKTERISTIKA
GRADOVA

SKUP IZUZETNIH
KARAKTERISTIKA
REGIONA

{ema 2

•
•
•
•

UTICAJ NA
STRATE[KE PRILIKE
I MOGU]NOSTI

KATALOG VREDNOST I
POTENCIJALA
REGIONA

Na osnovu ispitivawa obavqenih prema ovom modelu, formiraju se ~etiri matrice:
matrica Gradskog foruma - odgovori stru~waka na pitawa iz upitnika - pokazuje prose~nu
vrednost svih odgovora, prikazuju}i istovremeno nivo izuzetnosti i stepen prioriteta
pojedinih pitawa;
matrica ta~aka/komponenata izuzetnosti - odnosi se na vi{i nivo i nagla{ava posebnu
vrednost pojedinih ta~aka grada za region;
matrica osnovnih prioriteta;
matrica kriti~nog deficita - prikazani elementi svakog grada u kojima postoji maksimana
razlika izme|u stepena prioriteta i dana{weg stepena izuzetnosti.

Urbani indikatori klasifikovani su u nekoliko kategorija: populacija i teritorija,
ekonomski razvoj, dru{tveni razvoj i kvalitet `ivota, komunikacije, urbani transport,
mobilnost, stanovawe i upravqawe `ivotnom sredinom.
Na osnovu svih ovih istra`ivawa i podataka koje ona daju, mogu}e je fokusirati pa`wu i
finansijska sredstva na projekte koji poseduju najve}i potencijal za razvoj regiona i ~vori{ta u
wemu, isti~u}i pri tome specifi~nosti koje se mogu koristiti kao komparativne prednosti i
oja~ati konkurentnost centara/ poli~entri~nih regiona.

OPIS STAWA

Po`arevac, ozna~en u Prostornom planu Srbije iz 1996. godine kao regionalni centar u
podru~ju uticaja makroregionalnog centra Beograda, sme{ten je izme|u I i III pojasa intenzivnog
razvoja republike. Pojas I zna~aja koji se pru`a podunavskim potezom trebalo bi stoga
posmatrati kao kqu~ni pravac razvoja, dok bi pojas III zna~aja trebalo shvatiti kao dodatnu
mogu}nost za konstituisawe novog policenti~nog sistema urbanih naseqa. Wegovu okosnicu bi
~inio potez Po`arevac - Majdanpek - Bor - Zaje~ar, ~ime bi se izvr{ilo i povezivawe sa II
pojasem intenzivnog razvoja.

2.2.

OGRANI^EWA - PROBLEMI

Evidentno je da urbana aglomeracija Po`arevca, za sada, ne poseduje elemente koji bi omogu}ili
zna~ajniji iskorak u pravcu regionalne prepoznatqivosti, konektivnosti i urbane
atraktivnosti/konkurentnosti. Imaju}i u vidu probleme sa kojima se grad susre}e na svim
aspektima (ekonomskom, ekolo{kom, fizi~ko-funkcionalnom, tehnolo{kom i socio-kulturnom), a
koji su realnost i u ostalim na{im urbanim centrima, pre bilo kakve planerske akcije postavqa se
pitawe koji bi razvojni model bio prihvatqiv i dovoqno stimulativan za na{e lokalne uslove.
Kao glavna op{ta (dru{tvena) ograni~ewa javqaju se:

•
•
•
•
•

nepostojawe dovoqno razvijene mre`e lokalne samouprave;
~iwenica da je sistem (re)integracije u me|unarodne tokove tek zapo~eo;
nepostojawe dovoqnih finansijskih sredstava koja bi bila oslonac sveobuhvatnijih
istra`ivawa i aktivnosti na poqu odr`ivosti, novih tehnologija, marketinga,
internacionalnog plasmana;
nepostojawe adekvatne zakonske osnove;
nedovoqno razvijena svest pojedinca i zajednice o va`nosti i zna~aju novih globalnih
zahteva: odr`ivog razvoja, integracije, tehnolo{kog unapre|ewa, visoke atraktivnosti,
konkurentnosti.

Tako|e, imaju}i u vidu ambicije da se Po`arevac transformi{e u jedan od centara
budu}ih policentri~nih regiona na prostoru Srbije, mo`e se re}i da saobra}ajna
infrastruktura, iako do sada neiskori{}ena u punom kapacitetu, ne predstavqa dobar
oslonac transregionalnoj integraciji. Dana{wi trendovi evropskig regionalnog umre`avawa
baziraju se na savremenim autoputevima i magistralnim koridorima, brzim me|ugradskim
`eleznicama i tehnolo{ki i ekolo{ki naprednim plovnim koridorima, {to su sve elementi koji
se ne mogu na}i na prostoru Srbije. Zate~ena saobra}ajna infrastruktura uz izvesno
unapre|ewe mo`e poslu`iti za umre`avawe lokalnih ~vori{ta u mawe, nacionalne, regione,
ali su wene performanse potpuno neadekvatne za bilo kakav vid transregionalne saradwe u
sklopu evro-regiona.

2.3.

POTENCIJALI ZA RAZVOJ (dijagram 1)

Osnovni integraciono-razvojni potencijal Po`arevca ~ini wegov geografski polo`aj
jer zahvaquju}i izlasku na dve va`ne reke (Dunav i Zapadnu Moravu) on mo`e preuzeti ulogu
jednog od mogu}ih ~vori{ta ni`eg ranga Podunavskog regiona. Pored ova dva vodena toka i
prisustvo reke Mlave pru`a mogu}nost povezivawa vodenim putem sa drugim delovima Srbije
~ime se otvara i mogu}nost ja~awa pozicije grada kao zna~ajne ta~ke re~ne saobra}ajne
konekcije. Me|utim, do sada ovaj potencijal nije u potpunosti aktiviran po{to se koridori
Dunava, a posebno Zapadne Morave, ne koriste u dovoqnoj meri kao saobra}ajni i
infrastrukturni tokovi preko kojih bi do{lo do povezivawa sa ostalim doma}im i stranim
centrima Podunavskog regiona.
Saobra}ajna povezanost kopnenim putem orijentisana je uglavnom na magistralne puteve
preko kojih se vr{i umre`avawe sa Smederevom i Beogradom, kao i sa Golupcem, Dowim
Milanovcem i Negotinom, odnosno Ku~evom, Majdanpekom i Zaje~arom. Posredne veze ostvarene

27
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
1. POLAZNA OSNOVA RAZVOJA
Stoga se, pored obnove i aktivacije postoje}ih objekata kulture u Po`arevcu (domovi kulture,
biblioteke, muzeji, arhiv), kao primarni zadatak isti~e promocija galerije "Milene Pavlovi}Barili". Naime, regionalna i globalna prepoznatqivost dela ove umetnice mogla bi biti
iskori{}ena kao konstituent novog imixa grada Po`arevca, koji bi bio u skladu sa evropskim
tendencijama nagla{avawa potvr|enih lokalnih vrednosti. Naravno, ovaj element atraktivnosti
prostora trebalo bi propratiti strate{ki osmi{qenim manifestacijama i prate}im programima
koji bi provukli savremenu intelektualnu i umetni~ku elitu me|unarodnog zna~aja. Preko we bi,
posledi~no, bilo mogu}e uspostaviti saradwu na regionalnom, evropskom i svetskom nivou.
Jedan od oslonaca regionalnog umre`avawa Po`arevca trebalo bi tra`iti u turizmu - kako
tranzitnom, poslovnom, kulturnom, tako i lovnom i sportskom. Kao osnovne ta~ke aktivacije
izdvojile bi se ergela "Qubi~evo" sa svojim kompleksom, mawi lokaliteti kulturno-istorijskog
zna~aja (Margum, Viminacijum, Rukumija i sl.), kao i novi sistem rekreativnih prostora
prilago|enih savremenim potrebama (npr. uvo|ewe terena za ekstremne sportove). Naravno, za
potpunu aktivaciju ovog potencijala potrebno je obratiti pa`wu na kvalitet `ivotne sredine i
wene ekolo{ke pokazateqe, odnosno o~istiti, rekultivisati i za{tititi priobaqe i sve ostale
slobodne otvorene povr{ine, u skladu sa normativima EU. Istovremeno, razvoj savremenog turizma
zahteva i uvo|ewe savremene saobra}ajne infrastrukture kojom bi se olak{ala dostupnost,
izgradwu sme{tajnih kapaciteta vi{eg i visokog standarda, kao i strate{ki osmi{qenu
marketin{ku kampawu i programe kojom bi se privukla nova klijentela.

su i sa Jagodinom, Para}inom, Ni{om i Kragujevcom, kao i Pan~evom i Vr{cem. @elezni~ka
povezanost se bazira na jednokolose~nim prugama u pravcu Beograd - Bor (sa prikqu~cima od
Po`arevca do Kostolca).
Posmatraju}i privredni potencijal, pored ve} ostvarene spone Po`arevca i Kostolca
bazirane na komplementarnoj sprezi usluga i energetskih rezervi (termoelektrane), kao kqu~na
ta~ka regionalne prepoznatqivosti mo`e se izdvojiti proizvodni koncern "Bambi", dok drugi
objekti industrije ne rade punim kapacitetom ili su uga{eni. Kako se oslonac savremene
privrede sve vi{e prebacuje na usluge i visoko-tehnolo{ki opremqenu industriju sa ekolo{ki
prihvatqivim efektima, razvojnu {ansu treba tra`iti u ja~awu prepoznatqivosti "Bambija"
(zdrava hrana, savremeni na~in proizvodwe), koja bi se kombinovala sa novim sadr`ajima poput tehnolo{kih parkova, oglednih, ekolo{ki prihvatqivih poqoprivrednih dobara,
sajamskih i kongresnih manifestacija sli~ne tematike. Istovremeno, pa`wu bi trebalo
skrenuti i na projekte regeneracije biv{ih industrijskih postrojewa, koja bi dobila novu
funkciju vezanu za usluge, turizam, kulturu, medije i informacione tehnologije.
Analizom analiti~ke osnove dolazi se do zakqu~ka da grad ne poseduje jasno prepoznatqiv
urbano-funkcionalni atrakter koji bi ga izdvojio iz konteksta regiona, usmerio medijsku i
finansijsku pa`wu na wega i plasirao grad na me|unarodnu scenu. Stoga se, kao jedan od mogu}ih
impetusa za ekscitaciju urbane strukture preporu~uje organizacija me|unarodnih (ili regionalnih)
sajmova i izlo`bi koje predstavqaju zna~ajan zamajac regionalnog razvoja. Kao zna~ajan doprinos koji
bi internacionalni sajam/izlo`ba imali na urbani i regionalni razvoj izdvajaju se:

•

•
•
•

razvoj i finansijska dobit u okviru potenciranih sektora - priliv posetilaca i izlaga~a sa
strane neminovno dovodi po strukturalnog i finansijskog ja~awa sme{tajnih kapaciteta,
raznih vrsta usluga, saobra}aja i komunikacija, od ~ega zna~ajan deo prihoda ostaje gradu i
regionu;
ohrabrivawe i podr`avaje lokalne i regionalne saradwe {to uzro~no-posledi~no dovodi
do osavremewavawa i razvoja infrastrukture (najpre oko samog mesta de{avawa, a potom i
{ire);
racionalizacija proizvodwe i potro{we (kao posledica upore|ivawa sa konkurencijom);
unapre|ewe `ivotne sredine (kao instrument planirawa i politika za{tite okoline - kroz
potencirawe novih odr`ivih modela u smislu prostornog rasporeda, organizacije
saobra}aja, oblikovawe prostora, unapre|ewa zelenih povr{ina i uvo|ewa novih procesa
prerade otpada.
Veoma va`nu ulogu u ja~awu regionalne prepoznatqivosti sve vi{e dobija kultura, koja se, iako
posledwih godina zanemarena na na{im prostorima, mora prepoznati kao zna~ajan inicijator
transregionalnog umre`avawa. Jedan od predloga predstavqalo bi i ktivirawe zapostavqenih
objekata kulture kroz vid popularnih me|unarodnih radionica koje bi imale temu vezanu za
aktivaciju pojedinih sadr`aja i prostora. Naravno, pre i za vreme ovakvih manifestacija potrebno
je ja~ati i razvijati baze podataka i {iriti mre`e komunikacija (vid tehnolo{ko-informacione
infrastrukture) ~ime bi rad u~esnika bio znatno olak{an.
JA^AWE BAZE PODATAKA I
TEHNOLO[KO-INFORMACIONE
INFRASTRUKTURE
MEDIJSKI
PROPRA]EN
I
POKRIVEN
PROCES NA
SVIM
NIVOIMA I
U SVIM
VRSTAMA
MEDIJA

ORGANIZACIJA ME\UNARODNIH
RADIONICA I KONFERENCIJA:
INTEGRACIJA STRU^WAKA NA
ODRE\ENOM ZADATKU
AKTIVACIJE - TRANSFORMACIJE
- REGENERACIJE

PREPOZNATQIVOS
T GRADA,
EKONOMSKA
DOBIT NA DU@I
ROK, POBOQ[AWE
INFRASTRUKTURE

2.4.

Prihvataju}i terirotijalno-administrativno ure|ewe dr`ave prema evropskom tipu
regionalizovane dr`ave (EUROSTAT, Luksemburg) op{tina Po`arevac bi objektivno pripadala
kategoriji NUTS 4, mada bi u daqem procesu razvoja trebalo te`iti dostizawu nivoa NUTS 3
(kategorija od 100.000 do milion stanovnika). Pored uloge centra urbanog okruga - distrikta u
kome se re{avaju pitawa ekonomskog i socijalnog razvoja, Po`arevac bi trebalo da ima
mogu}nost sprovo|ewa kqu~nih odluka prostornog razvoja na nivou okruga i uspostavqawa
horizontalne koordinacije po pitawu prostornih sistema sa drugim okruzima i regionima.
Urbani centar NUTS 3 nivoa trabalo bi stoga da ima razvijene uslu`ne delatnosti (kao i ni`i
nivoi NUTS 4 i NUTS 5), ali i niz javnih slu`bi na kojima bi se gradilo wegovo efikasnije
funkcionisawe. Tako bi, po evropskim preporukama, centar NUTS 3 trebalo dodatno da
poseduje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UMRE@AVAWE NA
ME\UNARODNOM NIVOU,
JA^AWE SVESTI DRU[TVA
O ZNA^AJU KULTURNONAU^NIH AKTIVNOSTI

dijagram 1: Dijagram aktivacije kulturno-nau~nih sadr`aja

funkcije socijalne za{tite i pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa (domove za sme{taj
dece bez roditeqskog starawa, domove za lica sa funkcionalnim i mentalnim smetwama,
centre za stare);
funkcije vi{eg i visokog obrazovawa sa komplementarnim funkcijama;
u~eni~ke i studentske domove;
specijalizovane bolnice, zavode i institute;
zavode za zdravstvenu za{titu;
kulturne sadr`aje - biblioteke, muzeje, arhive, galerije, scensko-muzi~ke delatnosti,
zavod za za{titu spomenika kulture;
infomati~ku delatnost i komunikacije;
otvorene prostore za sportske aktivnosti;
pokrivene objekte za sport i rekreaciju sa svim prate}im sadr`ajima;
mawe sportsko-rekreativne centre multinamenskog karaktera.

Dakle, preduslov postizawa po`eqnog nivoa urbanog/regionalnog centra mora biti podr`an
nizom poteza koji direktno uti~u na:
•
•

PREDLOZI,
AKTIVIRAWE
PROSTORA DE[AWA

PRAVCI - PRIORITETI

•
•

ravnomeran razvoj regiona i regionalnih veza,
simultano stvarawe mre`a kojima se povezuju urbana i ruralna podru~ja regiona i omogu}ava wihovo
funkcionisawe i afirmisawe kao jedinstvene celine;
formirawe efikasnijih proizvodnih mre`a zasnovanih na upotrebi novih tehnologija, mehanizmima
tr`i{ta i po{tovawu evropskih ekolo{kih preporuka/ograni~ewa;
razvijawe mre`a tehni~ko-tehnolo{ke i saobra}ajne infrastrukture koje predstavqaju neophodnu
bazu razvoja regiona i ja~awa wegove konkurentnosti;
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•
•
•
•

potencirawe prirodnih vrednosti i specifi~nosti kao jednog od osnova za {ire povezivawe i
ekolo{ko-ekonomsku odr`ivost;
afirmisawe kulturnih potencijala kao ta~aka regionalne prepoznatqivosti i izuzetnosti, ali i
jednog od bitnih ekonomskih pokreta~a (posebno u formirawu atraktivne turisti~ke ponude);
formirawe odr`ivih programa obnove mawih urbanih i ruralnih celina ~ime bi se tako|e podigla
ukupna atraktivnost prostora/regiona;
definisawe novih upravqa~kih mehanizama pomo}u kojih bi se podsticala decentralizacija vi{ih
nivoa vlasti, ostvarila aktivna participacija gra|anstva i stvorila ravnote`a izme|u
nezaobilaznih tr`i{nih mehanizama i svesti o zna~aju javnog dobra.

3.0.

PROSTORNI RAZVOJ - KONCEPT RAZVOJA
3.1.

CIQEVI RAZVOJA

Uspe{nost procesa regionalizacije op{tine Po`arevac u najve}oj meri zavisi od identifikacije i
nagla{avawa specifi~nosti. Tako|e, mora se uspostaviti i forsirati niz kompetitivnih
prednosti u odnosu na okru`ewe, a u okviru povezanog i kompleksnog regionalnog sistema.
Prihvataju}i ~etiri osnovna razvojna pravca - poziciono-saobra}ajni, privredni, kulturni i
turisti~ki, op{tina Po`arevac bi bila u stawu da zapo~ne svoju regionalnu integraciju i formira
elemente konkurentnosti, kako na prostoru Srbije, tako i u okru`ewu. Upravo zato, kao osnovni
ciqevi razvojnog modela op{tine Po`arevac izdvajaju se:

•
•
•
•

stimulacija u~e{}a svih organizacionih nivoa, ~ime bi se stvorili uslovi za fleksibilno i
dinami~no okru`ewe u kome bi bilo mogu}e sprovesti odre|ene promene;
formirawe sveobuhvatne informacione osnove, omogu}avawe wene dostupnosti svim
zainteresovanim stranama;
uspostavqawe komunikacionih mre`a na svim nivoima ~ime bi se stanovni{tvu pribli`ile nove
tehnologije i pove}ala wihova osposobqenost;
povezivawe gradova (npr. onih koji su prihvatili odre|eni razvojni koncept), neprestana provera
postignutih rezultata i me|usobna saradwa oko zajedni~kih problema.

3.2.

MODELI RAZVOJA

Imaju}i u vidu navedene ciqeve i trendove razvoja u {irem, evropskom kontekstu, model
razvoja op{tine Po`arevac bi trebalo bazirati na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

participaciji;
interakciji;
kooperaciji;
va`nosti svih raspolo`ivih resursa (qudskih, informacionih, fizi~kih, tehni~kotehnolo{kih, finansijskih i energetskih);
visokom stepenu u~e{}a na nivou dr`ave - tj. te`wi da u razvojni program bude ukqu~eno
{to vi{e urbanih (ali i ruralnih) sredina;
u~e{}u eksperata (koji bi stimulisali, usmeravali i ohrabrivali razvoj u skladu sa
stvarnim potrebama i mogu}nostima zajednice);
uva`avawu lokalnih vrednosti;
sistemskom i holisti~kom pristupu;
odr`ivosti (`ivotne okoline, socio-kulturnoj, ekonomskoj i politi~koj);
primeni savremenih tehnologija (optimalnih za potrebe i mogu}nosti odre|ene zajednice);
monitoringu i evaluaciji;
umre`avawu - povezivawu.

3.3.

TERITORIJALNI RAZVOJ

Aktuelne tendencije evropske regionalizacije u prvi plan izbacuju zna~aj grada-regiona,
koji bi se sastojao iz niza urbanih ~vori{ta koja pojedina~no ne poseduju dovoqne komparativne
prednosti za izlazak na svetsku scenu, ali kao regionalni sistem nastao od niza elemenata
mogu posti}i `eqenu kriti~nu (odnosno akcionu) masu, koja omogu}ava ve}u kompleksnost i
bogatstvo ponude. U slu~aju Po`arevca ukqu~ivawe u {ire integracije odvijalo bi se
inicijalnim povezivawem sa Smederevom (i Beogradskim metropolitenskim podru~jem), kao i sa
Kostolcem ~ime bi bila o`ivqena ideja stvarawa trojnog naseqa u zoni u{}a Velike Morave u
Dunav. Pomo}u ove nove kriti~ne mase bio bi pokrenut proces integracije u Podunavski region kako na kulturnom, tako i na ekonomskom planu. Naravno, kako bi do{lo do aktivnog
umre`avawa u tokove makroregiona Srbije, kao i potencijalne integracije u {iru, evropsku
mre`u urbanih centara neophodno je:
• oja~ati kulturnu i ekonomsku saradwu sa podunavskim gradovima (preko panevropskih i
dunavskih veza),
• prevazi}i dosada{we administrativne podele;
• forsirati obnovu i razvoj mawih urbanih i ruralnih celina u ciqu stvarawa kvalitetnijeg
regionalnog poteza;
• unaprediti `ivotnu sredinu, izvr{iti regeneraciju, rekultivaciju i ure|ewe prirodne i
urbane sredine, kao i spre~iti weno daqe zaga|ewe.
Tako|e, va`no je prepoznati one prostorne celine koje su u stawu da se uspe{no uhvate u
ko{tac sa izazovima savremene ekonomije i wenim rizicima, uspostave ravnote`u izme|u
ekonomske konkurentnosti, socijalne kohezije, odr`ivosti kulture i okoline i razvoja. Osnovni
principi na kojima bi wihov daqi razvoj trebalo da se bazira su:
•
•
•
•
•
•
•
•

oblikovawe pod uticajem zajednice;
svest o zna~aju okoline i odgovornost koju dru{tvo pokazuje prema woj;
sposobnost da se stvore prednosti u odnosu na ostale prostorne celine i postigne visok
stepen konkurentnosti;
posve}enost dru{tvenoj koheziji i razvoju;
postojawe efikasne upravqa~ke strukture na datoj teritoriji;
jaka veza sa okru`ewem;
inovativnost;
povezanost sa drugim gradskim mre`ama.

Va`nost veza izme|u elementata regionalnih sistema tako|e je veoma bitna u procesu
izgra|ivawa regionalne integracije, tako da u slu~aju Po`arevca pa`wu treba obratiti na
mre`e bazirane na:
•
•
•

komplementarnim funkcijama (Beograd, Smederevo, Bor, Majdanpek, Zaje~ar, Jagodina,
Kragujevac);
geografskom polo`aju (Beograd, Smederevo, Veliko Gradi{te, Kladovo, Negotin) ;
kulturnim afinitetima (Beograd, Smederevo).
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3.4.

VREMENSKI HORIZONTI

Neizbe`nu karakteristiku modela razvoja op{tine ~ini i wegova etapnost - faznost.
Naime, kao prvi korak neophodno je izvr{iti po~etnu inicijaciju - upoznavawe svih u~esnika sa
budu}im projektom razvoja kako bi oni prepoznali svoju ulogu i va`nost aktivnog u~e{}a.
Tako|e, u po~etnoj fazi moraju se formirati konkretniji ciqevi vezani za zate~ene
specifi~ne uslove i definisati strate{ki pravci implementacije.
Drugu fazu predstavqa uvo|ewe novih tehnologija pomo}u kojih bi bilo olak{ano
sprovo|ewe plana i realizacija ciqeva, ali je pri tome neophodno prilago|avawe (i ~esto
pojednostavqivawe) wihove upotrebe za lokalne korisnike i upravqawe.
Slede}u fazu bi predstavqalo granawe organizacione strukture, ali i umre`avawe u
ve}e sisteme sastavqene od gradova koji su tako|e opredeqeni za sprovo|ewe sli~nih
programa. Zavr{na faza ovakvog modela svakako bi bilo uspostavqawe samoodr`ivosti ~ime
bi jedan od glavnih ciqeva bio realizovan.
Ovakav "odr`ivi lanac" nije mogu}e sprovesti u kratkom roku, budu}i da se smatra da je
optimalni period za realizaciju svake od ovih faza 3-5 godina, ali treba imati u vidu da
veliki broj problema treba re{avati tokom samog procesa realizacije i da je neophodna stalna
reevaluacija postignutih rezultata.

3.5.

Razvoj Po`arevca mora pru`iti odgovor na mnogobrojne konflikte koji u ovom urbanom
prostoru postoje. Trenutne transformacije na svim nivoima koje su posledica ekonomske, ali i
politi~ke tranzicije, predstavqaju, stoga, po~etak jedne nove razvojne faze ~iji se pravac mora
pravilno usmeriti ka vi{estrukoj integraciji u savremene nacionalne i internacionalne
regione. Oni su, naime, glavni preduslov daqeg funkcionisawa i napretka gradova koji moraju
otkriti svoje potencijale i pratiti dinamiku svojih mogu}nosti. Na taj na~in se stvara
prihvatqiv politi~ki i ekonomski okvir za sve u~esnike, ali i otvaraju mnogobojne mogu}nosti
saradwe bez koje opstanak na {iroj - regionanoj i globalnoj sceni, vi{e nije mogu}.

1.6. POVEZANOST PO@AREVCA SA OKRU@EWEM (slike 1, 2 i 3)

INSTRUMENTI RAZVOJA ({ema 1 i matrica 1)

Za uspe{no sprovo|ewe ovakvog programa potrebno je i stvarawe novog skupa normativnih
i planskih instrumenata pomo}u kojih bi bilo mogu}e detaqnije definisati i oblikovati
razvoj, te se, kao bitni preduslovi regionalne integracije i razvoja, name}u:
•
•

postojawe adekvatne isprepletane strukture planirawa;
umre`avawe u me|unarodne tokove znawa i dosada{wih iskustava na ovom poqu.

Struktura planirawa zasnivala bi se na slede}oj shemi:

REGIONALNA
STRATEGIJA
PLANIRAWA

PLANOVI
POJEDINA^NIH
TERITORIJA

SEKTORSKI PLANOVI

{ema 1
dok bi umre`avawe na me|unarodnom nivu pratilo matricu:

ISTRA@IVAWE

matrica 1

RAZVOJ

INOVACIJA

slika 1
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slika 2

slika 3
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1.7. URBOEKONOMIJA
Урбоекономија је млада економска дисциплина која проучава бројне сложене процесе који се
дешавају у градовима, синтетизујући друге неопходне аспекте: социопсихолошки, политички,
техничко-технолошки, истoиријски, цивилизацијски, културолошки и др.
Непосредни предмети истраживања урбоекономије су:
-човек као економско биће које ступа у социоеконоимске односе са осталима,
-све функције које човек законито развија у тој сложеној урбаној средини,
-урбоекономска морфологија, тј синтезни простор као тројство земљишта, техничке
инфраструктуре и објеката-супраструктуре.
Тенденције и законитости које се у овом сложеном тројству дешавају су основни задатак
истраживања урбоекономије, а излази су документоване пројекције привредног и
непривредног развоја, тј становништва, запослености по областима, те друштвеног производа,
дохотка, бруто инвестиција у оcновна средства, посебно могућих улагања у стамбену област,
комуналну, образовање, културу, здравство, социјалу и сл.
Шта је град? Која је његова суштина? Зашто град таквом снагом привлачи сеоско
становништво, што доводи до егзодуса села? Који су то садржаји у граду који тако привлачно
делују на гравитационо подручје?
По светски признатим философима, антрополозима, социолозима, урбанистима (Малиновски,
Фрејзер, Мамфорд, Ле Февр, Парк) ,,град је чудо, град чине иновације, покретљивост, град је
синтеза укупног људског стваралаштва, град је стање духа,,. Те могућности иновација,
унапређења стваралаштва, могућности усавршавања, учења, напредовања, ново стање духа,
те напредак индивидуе до комплексне личности, чине град највећим дометом људске
имагинације, креације, укупног ствралаштва, чине га тако привлачним.
Генерални урбанистички план је основни, стратешки и синтезни развојни документ града, који
истражује природне и створене потенцијале гравитационог подручја (у нашем случају општину
Пожаревац) те сам град као највећи домет људског стваралаштва. На бази потенцијала,
тренда претходног развоја и очекивања, тј планских определења, ГУП даје основне развојне
смернице становништва, запослености, привредног и непривредног развоја, али и намене
површина, коридоре техничке инфраструктуре, и посебно услове и правила грађења. Тако се
стварају услови за оптимизацију стваралаштва и квалитета живота у тој уређеној урбаној
средини- ствара се урбани ред и оптимизирају потенцијали.
Обезбеђују се услови за
оптимални развој и напредак становника града. Зато урбоекономија има своју посебност, своју
физиономију, свој предмет, метод, резултате.
1.АНАЛИЗА ПРОТЕКЛОГ РАЗВОЈА, СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ
Општина и град Пожаревац налазе се на североистоку Србије, а Општина обухвата 481 км2 или
0,54% простора Србије и са 74.902 становника у 2002. (по методологији пописа 2002. године су
поред стационарног становништва ушла и лица на привременом раду у иностранству до једне
године као и избегла лица из Босне и Хрватске, а пописом нису обухваћена расељена лица са
Косова) учествује са 1,0% у популацији, док 21.162 запослених у 2003. учествује у запосленим
Републике са 1,2%, што би, начелно, требало да упућује на релативно добро развијену
Општину. Град Пожаревац је средиште Општине и са 42.000 становника захвата 56%
становништва Општине. У Граду су сконцетрисане све значајније урбане функције почев од
развијене привреде, као услова опстанка, па до школства, културе, здравства, социјале, те
управе, као надградње и неопходних услова за унапређење квалитета живота.

1.1.Анализа кретања становништва
Становништво је најбитнији фактор укупног развоја и напретка. У питању је првенствено
прегнантност, тј агилност становништва, образованост, а , такође, и сам број, тј узлазно или
силазно кретање популације посматране територије. За потребе ГУПа Пожаревца посебно је
интересантно анализирати кретање становништва на подручју Општине, као гравитационог
подручја, али и самог Града.
Према статистичким пописним подацима становништво општине и града Пожаревац кретало се
од 1948.г. на следећи начин:
година број становн. број становника
пописа Општине
Града % Града
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.

52.721
58.476
66.047
73.769
81.123
78.054
74.902

15.474
18.529
24.269
32.878
39.735
43.885
41.736

29,4%
31,7%
36,7%
44,6%
49,0%
56,2%
55,7%

Број домаћинстава и чланова
Општина бр.чл. Град бр.члан.
13612
15008
17364
20148
22910
24837
24412

3,9
4,0
3,8
3,7
3,5
3,2
3,1

4905
5853
7580
10448
12800
14412
14622

3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,0
2,9

До 1981. године становништво општине Пожаревац стално је расло, да би се већ осамдесетих
година осетио постепени пад. Почетак опадања становништва у граду Пожаревцу бележи се у
трагичном периоду српске историје, тј од 1991. до 2002.г. када је број становника опао за преко
2000 житеља. Разлози пада становништва су бројни, али су најважнији традиционално мали
број деце у породицама овог дела Србије и драстично опадање фертилне групе жена, те пораст
просечног трајања живота, тј. све мањи удео младих. ,,Бела куга,, како се овај процес
популарно назива, све више прети Србији и одавно је требало да буде брига свих озбиљних
институција наше Државе, што, на жалост, није.
Други битан узрок опадања становништва у Пожаревцу је дугогодишње посртање
пољопривреде, па и осталих привредних области и грана, што је условило смањење прилива
становништва са стране, тј из других општина и крајева, а то је у периоду привредног
просперитета био главни извор пораста становништва Пожаревца. Смањењу укупног
становништва општине и града Пожаревац посебно су допринели урушавање старог система,
разарање Југославије, ратно окружење, санкције међународне заједнице, бомбардовање, те
транзиција са свим слабостима које из тих бројних и сложених процеса произилази, али и
драстична београдизација Србије са провинцијализацијом осталог дела Државе која је и даље у
току.
Изгубљени економски ритам и наведени претходни узроци условили су дугугодишњи одлазак
најспособнијих радника у иностранство оставивши трага на укупну популациону ситуацију у
Пожаревцу, уосталом као и на свим деловима Србије.
Национална структура становништва општине Пожаревац је стабилна са 91,8% Срба (делом
влашког порекла), и 3,5% Рома, док су остале националности безначајно заступљене.
Битна особенсот је да се, на жалост, контигент младог становништва стално смањујње, што је
усаловило опадање укупног становништва. Тако је учешће становништва испод 7 година у
2002.г. било 5.439 или 7,3%, док је учешће укупног млађег до 14 година свега 12.463 или 16,6%,
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а старијег од 60 година већ има 16.432 или 21,9%. Добро је што се повећава век трајања
живота, али овако драстичан раскорак младог и старог становништва наговештава даље
опадање укупног броја становника Општине.
Интересантно је стално повећање урбаног становништва у самом граду до 1991.г., које од око
30% расте чак на 55% у 2002., те је неаграрно становништво Општине према последњем попису
68% од укупног становништва. То су знаци раста секундарног, а посебно терцијарног сектора, те
би се могло сматрати да је Пожаревац већ зашао у трећу, постиндустријску фазу урбанизације
да није било социоекономског посртања последих 15 година.
Томе у прилог указују и неповољни витални процеси у општини Пожаревац. Тако је у 2001.г.
живорођено 1009 беба а умрло је 1034 становника тј за 25 житеља више. Још неповољнија
ситуација је била у 2000. када је на подручју Општине рођено 958 беба а умрло је укупно 1063
становника тј за 105 више. Негативан природни прираштај изражен у целој Србији, као и у
Браничевском округу у 2000.г. на 1000 становника износио је -3,3, а у Пожаревцу -1,2.
Посматрајући 1989.г. као угледну пред сам почетак социоекономског посртања Србије, и
природни прираштај који је на просеку Републике износио 5 промила, јасно шта се све десило у
деведесетим годинама. Све ово упућује на озбиљност проблеме такозвене ,,беле куге,, која све
више узима маха у Србији. За тако кратак период природни прираштај Србије од 5 промила у
1989. пао је -3,3 промила у 2000.г. тј. у 1989. живорођено је 144.926 деце а у 2000. двоструко
мање тј само 73.764 беба. То су разлози услед којих ће и наше пројекције кретања
становништва Пожаревца морати бити непопуларне.
Забрињава и велики број неписменог становништва кога је у Србији било 1991.г. 592.000, а у
централној Србији 346.000 лица, од чега у Пожаревцу 3652 или 1,1%.
1.2.Кретање запослености
Основни покретач привредног развоја је запосленост становништва, како по броју тј учешћу
запослених у укупном становништву, тако и по квалификационој структури грађана и
предузетности. Зато дајемо упоредни преглед броја становника општине и Града са кретањем
запослености:
година
1989.
2000.
2001.
2003.

Број
запослених
Општ. % од стнка Град % од становн
25.104
34,1%
18.000
40,0%
22.242
30,2%
16.000
38,6%
21.752
29,4%
15.500
37,5%
21.162
28,3%
15.200
37,0%

Разлике у броју становника и запослених Општине настале су услед промене методолошког
обухвата становника на раду у иностранству. У сваком случају број запсоелних радника у
Општини у сталном је паду, што се види из апсолутних и релативних односа, са тенденцијом
даљег пада. Ово попсебно када знамо да ће текућа транзиција довести до још већег пада броја
запсоелних радника. Пуна запосленост у односу на број становника креће се око 40-42% .
Интересатно је упоредити кретање запослених радника у Србији 1989. када их је било 2,6
милиона и 2001. када је било запослено свега 1,9 милиона радника, са тенденцијом даљег
пада.

У 2003.г. у општини Пожаревац било је запослено 21.162 радника од чега је око 15.200 или 72%
радило на подручју ГУП-а. У броју запослених у општини Пожаревацу 2001.г. осим лица која
самостално обављају делатност, било је 18.194 или 83,6% запослено у предузећима и др, а у
Србији је то учешће 81,7%. У том контигенту од 18.194 тј у запосленим у предузећима,
установама, задругама и другим организацијама, запослених у рударству било је 4.313 или
23,7%, у прерађивачкој индустрији 4.038 или 22,2%, у производњи електричне енергије 1.862
радника или 10,2%, потом у грађевинарству 796 или 4,4%,
трговини 679 или 3,7%,
угоститељству 608 или 3,3%, саобраћају 998 радника или 5,5%, финансијским и сл.услугама 303
или 1,7%, здравству и социјали 1.958 или 10,8%, у образовању 912 или 5,0% и сл.
Наведена структури запослености је врло диверзификована што значи да привреда Пожаревца
има добру оријернтацију и поред наглашеног учешћа радника у Индустријско енергетском
комбинату Костолац. Ипак, проблем је у огромном учешћу основних средстава овог Комбината у
структури основних средстава Општине те превеликој амортизацији која оптерећује овај
Комбинат. У суштини, неопходно је савладати текуће државне проблеме Србије на плану
политичке стабилизације, па уз то и оживљавање економије и прибављања здравих
финансијских средстава за обнову привредних циклуса.
Уважавајући урбану економију и значај подручја ГУП-а за развој Општине, основна примедба је
да би требало убудуће више пажње усмерити ка терцијарним делатностима, посебно услужним
активностима које су пропулзивне и акумулативне.
1.3.Анализа вредносних економских показатеља
Синтезни економски показатељ укупне развијености је друштвени производ тј остварени
доходак са амортизацијом (без амортизација чиста новостворена вредност у текућој години).
Међутим, коректна анализа дуже временске серије није могућа у нас услед врло нестабилних
кретања вредности динара, све до 2000.г. Међутим, упоредна анализа учешћа дохотка у Србије
у разним годинама даје нам бар јасну представу како се социоекономски развој Пожаревца
креће у односу на просек Србије. Зато дајемо учешће становништва, запослености и дохотка у
односу на просек Централне Србије у разним временским периодима:
1989.
2000.
2001.
2003.
Учешће опш.Пожаревац:
- становништва
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
-запослених радн.
1,4%
1,6%
1,6%
1,6%
-доходдак Ц. Срб=100
135%
40,4%
24,7% 121,2%
Наведени подаци драстично указују на незавидну социоекономску ситуацију у општини
Пожаревац. Учешће становништва је стабилно, али је посебно драстичан пад оствареног
дохотка који је у 1989.г. био за 35% већи од просека Централне Србије, да би у 2000. био само
40,4% од просека Централне Србије, а у 2001. далеко мањи, чак свега 24,7% од просека
Централне Србије, што сматрамо нетачним податком. Овакав пад нивоа дохотка ипак
забрињава и указује на велике проблеме привреде Пожаревца, посебно виталних области
екстрактивне индустрије и електро привреде које имају огромна оптерећења амортизације која
знатно смањује остварени друштвени производ. Поред тога и остале индустријске области су у
проблемима услед губитка тржишта, сировина, те познатих разорних протеклих 13 година као
што је текстилна, металопрерађивачка, дрвна и друге гране индустрије.
Основна средства Општине у 2003. са 82,3 милијарди динара у основним средствима
Центрталне Србије учествују са 1,3%, што упућује на изузетну вредност опреме екстрактивне
индустрије и изразито велику суму годишње амортизације. Зато је сума друштвеног производа
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Општине у 2001.г. била 4,8 милијарди динара а народног дохотка само 1,5 милијарди динара
или 0,5% од Централне Србије- за три пута мање:
-друштвени производ Општине 11.870.000,00 динара, или 1,5 % од ДП Србије ;
-народ. доходак Опш. 8.018.031.000,00 динара, или 1,2% од дохотка Србије,
-народни дох.индустр. Општ. 3.522.498.000,00 динара, или 1,5% од дохотка инд.Србије,
-основна средст. прив. Опш. 98.527.000.000,00 динара или 2,2% од осн. ср.Србије;
-народни доходак по становнику 106.907,00 динара или око 20% изнад прос.Србије ;
Очито да је основни проблем општине и града Пожаревца изузетно низак доходак, посебно
исказан на једног становника, што је резултат посебно неповољних околности.
И поред методолошких проблема праћења оствареног друштвеног производа и дохотка услед
велике вредности основних средстава и амортизације, што је особит проблем, стање привреде
у општини Пожаревац је врло неповољно према свим показатељима привредне развијености,
особито величини остварег дохотка. То је ипак, синтезни показатељ нивоа укупне развијености.
У друштвеном производу Општине врло је интересантна својинска структура:
- 29,6% друштвени сектор;
- 41,0% приватни сектор;
- 0,9% задружни сектор;
- 16,5 мешовити сектор;
- 12,0 државни сектор.
Очито да је процес приватизације у току пошто приватни сектор захвата 41% реализованог
друштвеног производа, али у томе је индивидуални сектор (највише пољопривреда) чак преко
70%, а приватна предузећа свега 29,3%.
1.4.Проблеми привреде Пожаревца
Претходне анализе и расположиви подаци указују на врло диверзификовану привредну
структуру општине Пожаревац и самог Града, али је ипак социоекономска ситуација врло
неповољна. Основни проблеми у привреди Пожаревца су следећи:
1. Недовољно и нереално вредновање пољопривреде и агрокомплекса,
2. Неповољне цене производа екстрактивне индустрије, посебно угља из Костолца, што
вишеструко снижава остварене резултате Општине на укупном економском плану;
3. Велика вредност рударске опреме и висока амортизација која оптерећује друштвени
производ и доходак чини мањим;
4. Нереално, скоро симболично вредновање природне ренте, особито исказано кроз слабо
ефектуирање угља, као основног природног потенцијала Општине;
5. Дугорочно системско запостављање пољопривреде од стране Државе, те неискоришћени
изузетни потенцијали плодног пољопривредног земљишта;
6. Познати општи проблеми ратног окружења, тешке последице дугорочних међународних
санкција, распада Југославије, бомбардовања и др;
7. Губљење домаћег а посебно међународног тржишта, уз велике тешкоће у будуће за
враћање поверења и освајање нових тржишта;
8. Недостатак домаће акумулације и неповерење страних инвеститора, што је условило
дугорочну губљење свежег капитала за инвестиције, што је условило убрзано пропадање
основних средстава, застарелост опреме и опадање производње;

9. Нестабилна политичка ситуација у Земљи и врло споро усаглашавање основних
државотворних питања са Црном Гором, Косметом и Европском Унијом;
10. Вишегодишње неповерење у домаће банке, распад банкарског система, изгубљена
динарска и девизна штедња, те слабо активирања бар минималне домаће штедње, уз
процене да се сасвим изван финансијских токова налази око 3-4 милијарде евра у поседу
становништва које чекају боље дане и веће поверење у Државу и њене финансијске
институције;
11. Неповерење домаћих инвеститора у привредни систем и изостанак лпкалних инвестиција;
12. Недостатак јасног опредељења Државе да ли стварамо систем либералне или социјалне
тржишне привреде, са нагласком водећих економиста на либералну тржишну привреду, што
не одговара нашем менталитету, нити је то концепт Европске Уније, већ англосаксонских
земаља (Енглеска, САД, Канада) које имају посебне услове за развој тако офанзивно
усмереног економског раста;
13. Неповољни услови транзиције социоекономског система оптерећени нерешеним питањима
Косова, те наша пословична оданост популистичким пројектима заснованим на истопријском
недостатку грађанског парламентаризма, грађанских слобода и самопоуздане
предузетности;
14. Неадекватно вредновање и потпуно непознавање природне ренте, посебно угља и
пољопривредног земљишта, основних природних потенцијала општине Пожаревац, са свим
негативним последицама које су произашле из тога;
15. Губитак самопоуздања вредног, упорног, штедљивог браничевског човека, који је вековима
знао да извлачи добробит из плодне стишке равнице, а последњих пола века пољопривреда
је била системски затирана;
16. Запостављена еколошка страна развоја и напретка што је потенцирано тешким
последицама распада Земље, санкцијама, бомбардовањем и другим недаћама којима смо
били изложени протеклих година.
Ово су битни, али не и сви проблеми који оптерећују садашњи развојни период обнове Србије,
посебно изразито пољопривредних територија, а особито потенцирано после 13 то годишњег
социоекономског посртања, чије последице још увек не можемо ни да сагледамо, а поготову не
да санирамо.
Предстоји нам дуг период отрежњења, сагледавања реалних последица наших опредељења,
те избора модела социјалне тржишне привреде европског типа, која највише одговара
менталитету нашег човека оријентисаног на саборност, задружни дух (за друга), те друштвене
вредности као шири оквир опстанка јединке и породице.
2.ПОТЕНЦИЈАЛИ И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА
2.1.Потенцијали развоја и напретка
Четири су основна природна развојна потенцијала општине Пожаревац:
1. Обиље квалитетног пољопривредног земљишта са преко 35.000 хектара од чега су оранице
и баште чак преко 30.000 ха или 86% са квалитетном сетвеном структуром: жита 67%, али
зато повртне културе на 2.936 ха или 9,6% са могућностима знатног повећања уважавајући
близину Дунава, Мораве, Млаве и наводњавање, воћњаци на 1.676 ха или 5,5%, такође са
великим могућностима повећања и наводњавања, индустријско биље на 1.441 ха или 4,7%,
те ливаде на 1.632 ха или 5,5% и сл, уз велике могућности повећања интезитета и
побољшања сетвене структуре у корист профитабилнијих врста и нових усмерења и на
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лековито биље, цвеће и др. Подручје Општине дели се на 4 врло квалитетна
пољопривредна рејона велике плодности земљишта и могућности наводњавања: десна
обала Мораве са приобаљем, десна обала Дунава, Стиг са познатом плодношћу и Греда са
могућностима воћарства, повртарства и интензивних култура;
2. Велика лежишта угља у Костолцу и непосредноим окружју Дунава, чак и у самом кориту, уз
могућности дневног копа и посебно ефектнијим начинима екстракције а нарочито
финализације, не само кроз термоенергију која ефектуира свега 30-50% угљених
потенцијала а 70% кроз димњаке избацује загађујући средину. Угаљ постаје све више
захвална сировина за хемијску и друге индустрије, а енергетска и еколошка криза, уз
значајно смањење резерви угља у свету, захтева пажљиво испитивање начина
експлоатације и коришћења. У сваком случају, садашњи облици експлоатације и
ефектуирања временом ће се мењати у смислу потпунијег искоришћења ове изузетне
сирове и екслузивног природног потенцијала Пожаревца;
3. Велике количине грађевинског материјала, посебно шљунка и песка, уз максимално погодне
могућности јевтиног воденог превоза шлеповима Моравом и Дунавом су трећи, врло вредан
прородни потенцијал, који, са бољом искоришћеношћу и финализацијом грађевинских
производа може знатно повећати ефикасност домаћег грађевинарства и грађевинске
индустрије;
4. Богатство водом уз непосредан ток Мораве, Дунава и Млаве је посебно вредан природни
потенцијал чије ће могућности искоришћења све више долазити до изражаја са
неопходношћу наводњавања са вишеструким пољоприносима и великом предностима и за
друге намене које обезбеђују велике реке.
Саобраћајно повезивање Северне Европе Рајном, Мајном и Дунавом са Јужном и Црним
морем и оспособљавање за најјевтинији речни транспорт вишеструко повећава могућности
земаља и општина на овим рекама, што ће се свакако одразити и на привреду Пожаревца.
Осим тога, ова речна траса представља изузетну туристичку европску регију која
ће све више бити осовина екотуристичког развоја и напретка.
Мало је општина у Србији које имају тако вредне природне развојне потенцијале, те је само
питање када ће се у већем обиму ефектуирати ови изузетни темељи развоја и напретка
Пожаревца.
Ценимо да је заштита Дунава, Мораве и Млаве, те укупног простора општине Пожаревац битна
основа будућег укупног развоја и напретка и усмерење привредних активности на што је могуће
чистије облике екстракције и прераде угља. Изузетно пољопривредно залеђе и богатства
пољоземљишта са агрокомплексом и све финијом прерадом у Пожаревцу и околним местима,
уз богатство воде, дају изузетне могућности да Пожаревац достигне и далеко пресдтигне просек
Србије по свим показатежима социоекономског развоја. Само је питање станилизације
политичких прилика у Земљи и усмерења државе Србије на оно потенцијале којима је
апсдолутно конкурентна осталим европским земљама, а то су свакако ова четири вредна
природна потенцијала Пожаревца.
Међу створеним потенцијалима Пожаревца може се прихватити релативно добар геостратешки
положај уз Мораву и Дунав као велике природне ресурсе, али и близина Београда са
могућностима комплементирања бројних социоекономских садржаја који ће оплеменити укупн
напредак општине и града Пожаревац.
Агрокомплекс тј прерада пољопроизвода је посебан потенцијал Пожаревца са већ познатим
заштитним знаком агроиндустрије ,,Бамби,, те осталим предузећима из ове прехрамбене
индустрије као што су: МИП ,,Пожаревац,, АД ,,Имлек,, АД,,Житостиг,, Велики развојни
потенцијал је и традиција те ранији резултати металопрерађивачке индустрије са предузећима

,,Препород, машиноградње АД ,,Морава,, беле технике ДОО ,,Енел,, текстилне индустрије , ТИ
Моравка.
У области грађевинарства и индустрије грађевинског материјала познати су ГИК ,,Стиг,,
ВХДП,,Хидроградња и ерозија,, ДП,,Водопривреда,, ДП,,Предузеће за путеве,, ДП,,Инсталације
и завршни радови,, и др. У области саобраћаја познат је ДП ,,Литас,, , ,,Телеком,, Пожаревац,
ЈП ПТТ Србија, и др.
Знатна привредна разноврсност остварена у претходном периоду ублажава моноструктурну
оријентацију привреде на енергетику, али је, на жалост, највећи број ових предузећа и некад
врло профитабилних погона у познатим проблемима стагнације, опадања, па и стечаја услед
познатих разорних утицаја распада Земље, санкција, бомбардовања и спорог и тешког бремена
транзиције у којој се налазимо.
Верујемо да ће политичка стабилизација до које би требало доћи наредних година, те
разрешење односа са Косметом и са Европском Унијом довести до стабилизације производних
услова, оживљавања банака, развоја подстицајне кредитне политике, те да ће ипак и привреда
Србије и Пожаревца кренути стабилним токовима у прогрес и напредак квалитета живота.
2.2.Циљеви развоја и напретка
Три су битна облика могућег напредовања у будућности: раст, развој и напредак.
Раст подразумева економски успех али по високу цену интерних а још више ексатерних
друштваних трошкова, који се и не мере већ се преваљују на околину са небројеним негативним
последицама.
Развој подразумева економски успех али уз веће уважавање ширих друштвенмих трошкова,
који се ипак, делом, преваљују на све околне просторе са бројним немерљивим негативним
ефектима.
Социоекономски напредак и подизање квалитета живота подразумева врло јасно дефинисање
свих мерљивих и делом тешко мерљивих трошкова конкретних економских активности на
ширем друштвеном, па и планетарном простору, претпостављајући да је еколошки напредак и
екопривреда основни вид могућег и одрживог развоја у будућности.
На том плану неопходно је тражити основне циљеве будућег развоја Пожаревца уважавајући
његов геостратешки положај и природне потенцијале који су евидентни.
На нивоу Државе основни циљеви, који су претпоставка развоја Пожаревца, су:
1. Стабилизација политичких прилика и унутарнационално помирење, што је недостајало у
протеклом дужем историјском периоду и што је немерљиво коштало Србију;
2. Убрзанији процес приступања европској интеграцији, како би се обезбедили већи
инвестициони подухвати и санирали амортизована основна средства већег дела привреде;
3. Прихватање модела европске социјалне тржишне привреде а не либералне тржишне
привреде англосаксонског типа (Енглеска, САД, Канада, који се равио на сасвим другим
основама од европских- огромна британска Империја, те велики простори САД и Канаде уз
имиграцију највиталнијих становника из целог света);
4. Бржи процес преображаја социоекономског система, уз јачање европског модела развоја са
тежиштема на мала и средња предузећа која се лакше прилагођавају променама на осетљивом
домаћем и страном тржишту;
5. Стварање погодног привредног амбијента доношењем свих потребних системских закона
како би се, коначно, и у нас обезбедили услови за дугорочан и стабилан привредни развој и
напредак;
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6.
Смањење пореских обавеза са циљем поспешења привредних активности, што
претпоставља и смањење државног апарата те штедњу на бројним елементима јавне
потрошње.
На локалном нивоу основни циљеви и задаци сустимулативне следеће политике:
1. Локална самоуправа може погодном пореском политиком стимулирати предузетнике да
улажу у општину Пожаревац, дајући тиме предност повећању привредних активности, већој
запослености, како би се на повећаном обиму средстава и са мањим пореским стопама
остварили већи социоекономски ефекти;
2. Посебно је могућа стимулативна локациона политика и политика газдовања грађевинским
земљиштем. Цео овај комплекс питања у непосредној је надлежности локалне самоуправе
која може већим улагањима у уређивање земљишта, посебно радне и слободне зоне
привући инвеститоре,нудећи мању накнаду за уређивање, како би касније кроз накнаду за
коришћење јавног земжишта на дужи рок остварила знатно повољније резултате;
3. Локална самоуправа мора изградити један нови лик Пожаревца, лик отвореног града који је
спреман да максимално подржи слободно предузетништво, инвестициона улагања,
поспешујући све привредне активности активним локалним политикама, са посебним
погодностима за прве периоде пословања, уз гратис периоде у првим годинама рада, како
би касније, постепено са развијањем пословања имали сви вишеструке користи од убрзаног
привредног развоја и напретка;
На нивоу предузетника основни циљеви су:
1. Учествовање у раду локалне самоуправе како би директно утицали на стварање оптималног
привредног амбијента за укупан социоекономски развој и напредак;
2. Слободно улагање сопствених и позајмљених средстава у куповину и развој предузећа или
дела предузећа на простору општине Пожаревац и улагање у нове инвестиције, са жељом
да се на овом простору створи стимулативни оквир за профитабилне привредне области и
гране које имају највише изгледе за успех на бази наведених природних и створених
предности;
3. Стварање стимулативног банкарског система и враћање поверења у привреду, посебно
банкарске институције како би се поново активирала масовна штедња грађана, који су иначе
у овом подручју пословично радни и штедљиви. Тиме би се вишеструко поспешили
абијентални услови за убрзани привредни развој и напредак;
4. Мобилисање капитала и предузетничка из овог краја који су наприовременом раду у
иностранству да улажу у привреду Пожаревца, како би се оствартила обострана користбржи развој Општине али и остварење погодног амбијента да многи повратници остваре
услове за враћање у родни крај где би на миру и уз додатни бизнис могли уживати своју
тешко стечену пензију у иностранству- све више наших грађана размишља о враћању на
стара огњишта након стицања пензија у иностранству.
Наведени циљеви лако ће се остварити ако реализујемо претпоставке о стабилизацији
политичких прилика у Земљи и ако се донесу и спроводе нови системски закони по угледу на
Европску Унију чији житељи ипак желимо да будемо.
Санација прилика у Земљи подразумева брзо и квалитетно разрешење односа са Косметом, те
унутрашња стабилизација система социјалне тржишне привреде и санација свих створених
потенцијали који су некад били узор домаће привреде У Србији, али и у Пожаревцу са ослонцем
на већиму постојећих привредних области- агрокомпклекс, рударство и енергетику,
машиноградњу, металопрераду, дрвну, текстилну, индустрију коже и обуће, графичку индустрију

али и нове капацитете профитабилних индустрија хемије, електронике, фармацеутске
индустрије и др, како би се што више разгранала привреда.
3. КОНЦЕПТ, СТРАТЕГИЈА И ПРОЈЕКЦИЈЕ
БУДУЋЕГ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА
3.1.Концепт и стратегија будућег развоја и напретка
Подршку нашем стратешком развојном опредељењу Пожаревца даје и ,,Стратегија
привредног развоја Србије до 2010.,, Министарства за наукау, технологију и развој из октобра
2002.:
Визија будуће привреде:
-уважавајући да ће се развој све више заснивати на предузетничким идејама и иницијативама,
новим научним, технолошким и привредним знањима и ноивим менаџерским вештинама и
подухватима, конкурентним снагама и коперативним способностима, доброј националној
развојној инфраструктури, компетентним владам и новим међународним институцијама и
регулативама, утврђује се визија стања привреде 2010.
.извоз 45% од ДП,
.добре шансе за инвестирање, запошљавање и развој,
.привлачна за инвеститоре и младу образовану генерацију,
.привреда би нашла место међу привредама које конкуришу јевтином радном снагом, али и
оним које су водеће у свету знањем и технологијама,
.осигурала би стандард каквог није било у Србији,
.створила је темељне услове за даљи развој, и
.опремила се свим потребним за приближавање развијеним привредама.
Циљеви стратегије
.достизање задовољавајуће међународне конкурентности,
.развој привредне структуре која ће се интегрисати са привредом ЕУ уз најмање трошкове и
напоре,
.развој привреде са растућим учешћем знања као основног ресурса,
.раст запослености,
.раст ДП, а све уз пораст међународне конкурентности српске привреде.
Основне тенденције развоја светске привреде
.цени се да 50% светског ДП даје индустрија обухваћена међузависним светским интегративним
процесима из глобално постављених индустрија-генератора,
.само отворене привреде које су глобално усмерене могу опстати,
.регионално и економско груписање је неминовност- интеррегионалне везе и релације,
.међу развијеним одвија се размена специјализованих производа, не обичне робе,
.евидентно је померање са унутрашње на спољну тражњу-интегрисаност са светским
тржиштем,
.шири се либерализациа, међунар. екон.токова, са интелектуалном својином, знањем, инвестиц,
др
.промењена је улога државе без формалног регулисања, већ подржавање нових економских и
индустријских стратегија,
.носиоци међународних пословних токова су предузећ (фирме, компаније, корпорације) које су
се уклопиле у нове тржишне услове,
.конкурентност је на технолошком и маркетиншком плану, иновације, менаџмент.
Национална стратегија се базира на:
.стабилном, предвидивом макроекономском окружењу (низак буџ. дефицит, контролисана
инфлација, реалан курс),
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.Споља усмерени и на тржишним принципима уређени режими трговинских и индустријских
активности са напуштањем увозне цариснке контроле, и подржавањем извоза,
.подржавање неколико најизгледнијих сектора и циљних дестинација,
.улагање у људски капитал, (терцијарни, научни сектор, помоћ удружењима у одабраним
индустријама, обука кадра, пореске олакшице за ова улагања),
.најшира подршка подизању квалитета менаџмента, повећању продуктивности, метрологије и
техничких услуга МСП (ИСО 9000 и др),
.омогућавање широког приступа изворима финансирања по повољним кам.стопама,
.ефикасна и релат.јевтина пословна инфраструктура (транспорт, телекомуникације, Интернет).
Правци реконструкције привреде Србије
Три су битна задатка за решавање:
.низак ниво технолошке и тржишне способности индустриј.капацитета и производних линија,
.неефикасност пословања-низак ниво продуктивности, високи трошкови пословања,
.слаб квалитет производа и услуга.
Држава ће се укључивати у процес структурног прилагођавања кроз:
.институционалне основе и поштовање закона,
.поштовање аутономности и равноправности тржишних субјеката
-приватизација и јачање самосталности привр.субјеката
-снација банкарског система и аутономност банака
-развој тржишног организовања у пољопривреди
-политика конкуренција и антимонополска и антидампинг политика
-заштита потрошача и стандардизација
.стабилност робних и факторских тржишта (монетарна, каматна, фискална политика и политика
курса, робне резерве, тј стабилиација тржишта стратешких пољопроизвода),
.развојно стимулативни амбијент:
-техничка инфраструктура (саобр, водна, енергетска, телеком, комунална)
-развој образовања и научно истраживачког рада,
-развој здравства, посебно превентиве
-смањење јавних расхода
-подстицање МСП
-подстицање инвестивности и иновативности
-развој инфосистема на тржишту капитала и рада
-извозна промоција (ширење тржишта, привлачење страног капитала,
.отклањање неприхватљивих разлика у висини доходака,
-социјални програми заштите незапослених и
-прогресивно опорезивање
.заштита животне средине и
.ублажавање регионалних неравномерности у развоју.
Ударни правац нове индустријске структуре са мултипликативним ефектом су:
.агрокомплекс,
.фина хемија,
.фармацеутика,
.информационо комуникационе технологије,
.део електронске индустрије,
.сервисни сектор (саобраћај, трговина, туризам, услуге).
Ова тржишна, продуктивна, профитабилна и пропулзивна оријентација захтева хитно
преструктуирање наших предузећа. У томе најважнији сегмент преструктуирања је
приватизација, која подразумева и улагања страног капитала по овој власничкој основи.

Поред тога и јавна предузећа, која су постала државна, такође би требало преструктуирати и
приватизовати пошто је њихово учешће у капиталу Србије 40%, у запослености 10% а у
губицима 30%. Држава би у почетку задржала ,,златне деонице,, тј контролни пакет акција а
остало би продала, док би касније могла продати у неким предузећима и цео пакет акција
Финансијски систем консолидоваће се реформом централне банке, те ослањањем на ЕБРДЕвропску банку за обнову и развој, ЕИБ-Европском инвестиционом банком, ММФМеђународним монетарним фондом, а посебно повећањем домаће штедње. Тржиште капитала
допуниће се брзом, али и ревизорским фирмама, посебним агенцијама за процену бонитета,
брокерима, дилерима, консултантским фирмама и др.
Тржиште рада ће се развијати у оквиру кога ће Држава обезбедити:
.информационо сервисирање,
.обуку, квалификације и доквалификације незапослених,
.директно отварање и подстицање отварања нових радних места.
Социјални програми су, такоиђе, брига Државе кроз програме:
.решавање вишка запослених мерама активне политике: једнократне накнаде за напуштање
посла и улагање у нове инвестиције отварања малих и средњих предузећа-МСП, отварање
МСП директним страним инвестицијама и запошљавањем у њима, те мерама пасивне
политике дајући финансијску помоћ незапосленима кроз фискално прибављање средстава за
незапослене
Смањење регионалних диспропорција
Регионалне диспропорције у Србији су енормно високе и до 6,1 пута између најразвијених и
најнеразвијенијих (у развијеном свету 1,2-2 пута, у Азији 3,7 пута, Турској 2,2 пута и сл. Тржиште
форсира концетрацију и централизацију капитала, те је на Држави да ово разрешава. ЕУ
ставља у први план социјалну и економску кохезију кроз регионалну политику.
Држава неће директно улагати средства у регионално хомогенизовање, већ ће бити кординатор
у припреми и реализацији развојних регионалних програма и пројеката.
У том смислу даваће се предност следећим програмима:
.програмима регионалног преструктуирања привреде,
.МСП,
.програми виших фаза прераде и терхнолошких иновација,
.програми туризма,
-програми услуга,
.посебно у сеоским, брдско планинским, приграничним и недовољно развијеним подручјима.
Основни носилац будућег развоја и напретка Пожаревца је она област која има најпогодније
природне услове а то је агрокомплекс. Изузетно пољопривтредно залеђе, обиље воде и велика
могућност производње и прераде квалитетне хране је могућност која се не би смела
пропуштати. На том плану постоји у Земљи и Европи велика конкуренција, али су и могућности
Пожаревца изузетне. Оријентација на квалитетније видове агрокомоплекса, на семенску робу,
поврће, индустријско биље, посебно лекобиље, крмно биље, сточарство али са квалитетним
прерађевинама, уз изузетне природне услове, гаранција су убрзаног напретка.
Сточарство, али на дугорочн рок и са одређеном подршком Државе, посебно је погодно за
офанзинав егроразвој, уз одређену специфичност Пожаревца у домену коњарства. У Србији, па
ни на Балкану нема регије која има такве услове, али и традицију за развој ове привредне
гране. По турском дефтеру из 1467 г. у близини Љубичева и села Лучице ергелски су одгајани
коњи за потребе татарске мензелхане, поштанске службе на царском путу Београд-Истамбул.
Таквом традицијом не може се похвалити ни чувена Липица која је основана пуних 113 година
касније тј 1580.г. Пожаревац би требало адекватно да вредније ову традицију, посебно што је по
предању краљ Драгутин Немањић на овом подручју имао своју ергелу.
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Ово свакако ако Држава коначно схвати да смо ми на пољопривредном плану једино
конкурентни Европи, уважавајући природне услове, богату традицију и резултате.
Здрава храна у неколико категорија квалитета једна је од посебних могућности Пожаревца, баз
обзира на екстракцију угља која делом онемогућава овај вид екопољопривреде. Неопходне
мере заштите свакако ће поспешити и ови све профитабилнију и траженију робу.
Проширење капацитета већ сада поззнатих капцитета агрокомплекса и освајање и
профилисање новуих производа на високом технолошком нивоу, уз погодан квалитет и посебно
препознатљив знак пожаревачког амбијента, оплемениће агрокомплекс и довести га у нов,
конкурентан положај према многим сличним капацитетима у Земљи и свету.
Угаљ је друга стратешка грана бржег напретка Пожаревца али уз боље услове екстракције а
посребно веће усмерење на квалитетнију прераду и ослонац на хемијску индустрију која се
може ослонити на ову сировину. Посебно је битно вредновање ове природне ренте са којим
располаже Пожаревац и која се мора адекватно ефектуирати, тј уградити у цену ове све ређе
сировине.
Друге инсдустријске гране које су имале своје предности у Пожаревцу:машиноградња,
металопрерађивачка, дрвна, индустрија грађевинског материјала, бела техника, текстилна,
индустрија коже и обуће, графичка, неопходне је освежити и повратити стара тржишта уз
освајање нових, пропулзивних и профитабилних (хемијска, електро, фармацеутска и сл) како би
се новим технологијама и релативно јавтинијим производним елементима обезбедила погодна
конкурентност на све избирљивијем инотржишту. Радиност и штедљивост људи Браничева
свакако су погодности које могу допринети новом привредном успону овог краја.
Саобраћај и модертне комунмикације нису само претпоставка осталог привредног развоја већ и
укупног напретка али и врло профитабилних грана саобраћаја, посебно на бази традиције коју
ова област има у Пожаревцу. Нове технологије у саобраћају и свим видовима комуникација
посебна су могућност, коју би требало искористити.
Услуге свих врста, посебно финансијске, интелектуалне и друге су даља могућност
квалитетнијег развоја Пожаревца који ће брзо након стабилизације и опоравка привреде
превазићи секундарну, индустријску фазу урбаниозације и доћи де урбаног друштва као више
фазе развоја и напретка.
Трговина, угоститељство, посебно туризам урбани, сеоски, а особито љубичевски допуњавају
овај изразито диверзификован концепт укупног развоја и напретка Пожаревца. Само је питање
реализације претпоставки о стабилизацији политичких прилика, стабилности привредног
амбијента и финансијског тржишта, уз европске интеграције, па ће иначе вредни и штедљиви
људи Браничева лако доказати своје способности. Очекивани прилив кадра и средстава из
иностранства наших повратника, макар кад зараде пензију у иностранству, даће посебан
допринос јачању привреде и прихватању једног новог индивидуалистичког прдузетног
менталитета, који је нама ипак недостајао. Ми смо прегнантан и виолентан народ (Цвијић) али
популистички оријентисан, спреман на велика колективна прегнућа, а мање на индивидуална,
што је изразита особеност западног развијеног света.
Посебно је потребно нагласити могућности развоја туризма на бази природних погодности
Дунава, Мораве, Млаве, али и Љубичева, те близине познатог локалитета из старе римске
културе Виминацијума, али и Рама, те се очекује да ће дунавски туристички појас који ће се све
више активирати приближавањем Европској Унији, бити доминанта туризма овог краја.

3.2.Пројекције становништва и запослености
Кретање становништва општине, па и града Пожаревац је у застоју, уосталом као и већем делу
Србије. Претходне анализе су указале на све већу просечну старост и све мањи удео фертилне
групе у структури становништва, што ће имати за последицу смањење становништва Општине.
Посебно је питање како ће се креетати становништво на подручју ГУПа? Основна база пораста
из окружја Општине и Браничева се сужава, те ће стварни пораст моћи да се очекује само из
природнног прираштаја становништва Града и,евентуално, дела повратника из иностранства,
што је проблематично и у погледу фертилне групе безначајно.
Урбано становништво Општине Пожаревац не чини само оно које живи на подручју ГУПа већ и
остало неаграрно у Костолцу и другим местима где се бави неаграрним делатностима. Удео
овог становништва у Општини све више расте, што се може очекивати и следећих година.
На основу претходних анализа и свих наденеих фактора који могу утицати на кретање
становништва, очекује се следећи развој популације општине и подручја ГУПа Пожаревац:
година
2002.
2005.
2010.
2015.
2020.
2025.

становника
Општине
74.902
74.200
73.300
72.300
71.200
70.000

становника Града
Број % од Опш
41.736
41.900
42.000
42.300
42.600
43.000

55,7%
56,5%
57,3%
58,5%
59,8%
61,4%

запослени у Општини и Граду
Општ. % од
Град % од стн-ка
стн-ка
21.400 28,6% 15.400
37,0%
22.000 29,6% 15.500
37,0%
23.300 31,8% 16.300
38,8%
24.500 33,9% 17.100
40,4%
25.700 36,1% 18.000
42,3%
27.000 38,6% 19.000
44,2%

Ценимо да ће број становника Општине и даље опадати те да ће се крајем планског периода
2025.гпдине смањити на око 70.000 житеља. Становништва Града Пожаревца требало би да се
стабилизује на око 42.300 житеља 2015. г. и око 43.000 у 2025. години, чиме ће учешће у
становништву Општине порасти на 61,4% на крају планског периода.
Урбано становништво Општине још је бројније пошто се структура житеља мења у корист
урбаног. Цени се по попису 2002. у Општини било укупно 51.049 урбаних житеља или 68% од
становништва Општине, а да ће их у 2015.г. бити око 54.000 или 74,7% у укупном становништву.
У 2025. последњој години планског периода очекује се 80% урбаног, тј неаграрног
становништва или 56.000 житеља
Запосленост у општини Пожаревац релативно је висока у односу на остали део Србије, али
ипак има преко 6.000 незапослених лица. Ценимо да ће са оживљавањем привреде и новим
инвестицијама расти и запсоленост, тако да се у 2015.г. очекује 24.500 запослених радника а на
крају планског периода 2025.г. око 27.000 запослених или 38,6% од становништва Општине.
највећи део ових радника биуће запослен на подручју ГУПа Пожаревца- око 80% или 21.600
лица. Оптимална запосленост цени се на око 40% од становништва посматране триторије, те ће
Пожаревац са 38,6% бити врло близу оптималне запсолености.
У структури запослених по привредним областима очекује се и даље највеће учешће ин
дустрије укупно око 50% на крају планског периода, од чега у рударству 15%, прерађивачкој
индустрији са агропрерадом 30% и производњи електроенергије и воде 5%. У трговини,
угоститежству и туризму планира се крајем планског периода учешће запослених од око 13%,
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саобраћају око 5%, грађевинарству 4%, финансијским и другим услугама 3%, те у школству и
култури 7%, здравству 10%, те осталим делатностима 8%.

јачањем укупне привреде али и непривреде и општим порастом социоекономског и културмног
нивоа Општине а посебно простора ГУПа Пожаревца.

На подручју ГУПа биће запослено око 80% од радника са подручја Општине и то, такође,
највише у индустрији- око 35%, грађевинарству 5% и производном занатству 3%, док ће у
терцијарним делатностима бити запослено 55%, што картактерише већ постинустријску фазу
урбанизације.
3.3.Опредељивање стопа раста друштвеног производа
Друштвени производ је, уз доходак, основни показатељ нивоа развијености неког подручја.
Особена привредна структура Пожаревца са великим учешћем вредности основних средстава
Костолца тј екстрактивне индустрије, те превеликом амортизацијом упућује на потребу веће
диверзификације привреде што се наведеним концептом и планира. У том смислу ће се и
смањивати превелика разлика између друштвеног производа и дохотка, уз бржи раст
новостворене вредности и приближавање друштвеном производу.
Врло је деликатно планирати привредни развој у тако нестабилним политичким и економским
приликама као што су то данас унас. Ипак за потребе израде ГУП-а али и развоја општине
Пожаревац сматрамо неопходним направити оквирни преглед кретања друштвеног производа и
осталих вредносних економских показатеља, како би се направили прави биланси средстава и
виделе укупне могућности Општине и Града за развој у наредном планском периоду.
Саме стопе годишњег просечног раста друштвеног призвода очекује се да ће се кретати на
следећи начин, што сматрамо средњом варијантом, док ће се урадити још и минималма и
максимална варијанта:
година
период
2006-2010.
2011-2015.
2016-2020.
2021-2025.

просечна годишња
стопа раста у %
5%
7%
8%
6%

Реално је очекивати да ће се Србија окренути својим егзистенцијалним социо-економским
проблемима, те ће се мењати привредни амбијент Србије и да ће се кренути у конкретан
поступак приближавања Европској Унији, уз додатна улагања страних директних инвестиција.
Међутим, то не значи да ће страни инвеститори развити Србију, већ да се полако приближава
време санирања привредног амбијента и оживљавања економских активности превасходно на
нашим ресурсима и активностима.
Међутим, већ од 2006-2010. очекујемо већа улагања домаћих и страних инвеститора са
порастом стабилности и са просечном стопом раста друштвеног производа од 5% годишње.
Након тог периода, посебно од 2011-2015.г очекујемо раст од 7%, да би у следећем периоду
2016-2020. стопа раста друштвеног производа 8% просечно годишње, а 2021-2025. ова стопа
би се свела на реалних 5% што карактерише стабилну стопу за дугорочни развој, слично
развијеним земљама.
На овај начин привреда Пожаревца ће се постепено приближавати нивоу развоја који је већ био
достигнут крајем осамдесетих година, да би се тај ниво постепено превазилазио првенствено

3.4.Пројекције вредносних економских показатеља
На бази претходних предвиђања кретања становништва, запослености и планираних стопа
раста друштвеног производа очекујемо следеће кретање вредносних економсаких показатеља у
наредном планском периоду:
Пројекције вредносних економских показатеља општине Пожаревац
Сталне цене 2003. у 000.000 дин
година

Друствени

Народни

Производне

Непроизводне

Буџет

доходак

Брутоинвест
у
основ.сред

производ

инвестиције

инвестиције

Општине

2003

11870

8018

1537

1470

67

611

2006

13741

9344

2060

1650

410

687

2010

16703

11525

3000

2400

600

835

2015

23427

16400

4600

3540

1060

1170

2020

34420

25815

7600

5700

1900

1720

2025

46060

35000

9200

6800

2400

2300

2006-2010

75930

51718

12450

9970

2480

3797

2011-2015

102778

71350

19700

15140

4560

5145

2016-2020

148425

108570

32000

24030

7970

7421

2021-2025

205667

155230

41100

30500

10600

10280

2006-2010

75930

51718

12450

9970

2480

3797

2006-2015

178708

123068

32150

25110

7040

8942

2006-2020

327133

231638

64150

49140

15010

16363

2006-2025

532800

386868

105250

79640

25610

26643

Да би се остварио овако висок пораст друштвеног производа у реалним ценама из 2003.г.
неопходно би било уложити око 105,3 милијарде динара инвестиција у основна средства у
планском периоду 2006-2025. године, или око 20% од друштвеног производа. Овако високо
учешће бруто инвестиција у основна средства планира се због великог заостајања улагања у
протеклом периоду и дотрајалости објеката а посебно опреме у привреди Пожаревца.
За потребе ГУП-а посебно је интересантно дати пројекције непривредних инвестиција у
планираном периоду, тј инвестиција у стамбену реконструкцију и изградњу, у комуналу,
школство и културу, здравство и социјалу, те остало.
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година

Општина Пожаревац, пројекције непривредних инвестиција,
сталне цене 2003. у милионима дин. (000.000,00 дин)
Ук.неприв. Стамбене Комуналне Култ.образ Здрав.социј Остало
инвестиције
45%
25%
13%
11%
6%

Пројекције вредносних економских показатеља подручја ГУПа Пожаревац
Сталне цене 2003. у 000.000 дин
Друштвени

Народни

Брутоинвест

Производне Непроизводне

производ

доходак

у основ.сред

инвестиције

инвестиције

Општине

2003

7122

4811

922

882

40

611

2006

8245

5607

1236

990

246

687

2010

10022

6915

1800

1440

360

835

2015

14056

9840

2760

2124

636

1170

2020

20652

15489

4560

3420

1140

1720

2025

27636

21000

5520

4080

1440

2300

478

2006-2010

45559

31032

7470

5982

1488

3797

636

2011-2015

61666

42810

11820

9084

2736

5145

2016-2020

89056

65147

19200

14418

4782

7421

2021-2025

123400

93138

24660

18300

6360

10280

2003

67

30

17

9

7

4

2006

410

185

103

53

45

24

2010

600

270

150

78

66

36

2015

1060

477

265

138

116

64

2020

1900

855

475

247

209

114

2025

2400

1080

600

312

264

144

2006-2010

2480

1116

621

322

272

149

2011-2015

4560

2052

1140

593

501

274

2016-2020

7970

3587

1994

1035

876

2021-2025

10600

4771

2650

1377

1166

година

Буџет

2006-2010

2480

1116

621

322

272

149

2006-2015

7040

3168

1761

915

773

423

2006-2020

15010

6755

3755

1950

1649

901

2006-2010

45559

31032

7470

5982

1488

3797

2006-2025

25610

11526

6405

3327

2815

1537

2006-2015

107225

73842

19290

15066

4224

8942

2006-2020

196281

138989

38490

29484

9006

16363

2006-2025

319681

232127

63150

47786

15366

26643

У периоду 2003-2005. године, збирно до 2010.г. око 9,6 милијарди динара, а укупно 2003 до
2025.г. око 36 милијарди динара или 17,6% од суме друштвеног производа у истом планском
периоду. Ова сума инвестиција у износу од око 17% сматра се реалном пошто је познато да је у
нашим ранијим периодима убрзаног привредног успона улагања у основна средства износило
преко 20, па и 25% од друштвеног производа, свакако уз висока задуживања у иностранству.
Сматрамо да ће планирани износи инвестиција бити оптимални за очекивано кретање
друштвеног производа.
Ценимо да ће се од укупно планираних сума вредносних економских показатеља Општине на
подручје ГУП-а односити око 85-90% у целом планском периоду. Повезаност простора Општине
и самог ГУП-а је велика, те ће један број радника са ширег подручја Општине радити на терену
ГУПа, док ће један мањи број становника Града радити на ширем подручју Општине.
Највећи проблем код пројекција је реална процена народног дохотка услед велике вредности
основних средстава и високе аморизације, те губитака дохотка који су остваривани протеклих
година. Сматрамо да ће се временом доходак уравнотежавати ка коначном односу од око 85%
од друштвеног производа у каснијим планским годинама. Међутим, укупна сума кумулираног
народног дохотка у односу на друштвени производ у целом планском периоду цени се на око
157 милијарди динара или 75%, што сматрамо реалним.
За потребе ГУПа посебно је битно реално проценити кретање бруто инвестиција у основна
средства, како привредних тј производних тако и непроизводних улагања. Зато дајемо
очекивано кретање бруто инвестиција у основна средства Општине, рачунајући да ће се око 8085% ових средстава уложити на подручју ГУПа Пожаревца.

Град Пожаревац, тј. подручје ГУП-а има у свом залеђу богато привредно и пољопривредно
подручје. Зато, је врло тешко проценити који се проценат ДП, дохотка и других вредносних
економских показатеља односи на Град. Али, уважавајући структуру запослених по областима,
те концентрацију непривредних делатности на подручју ГУП-а ценимо да ће се пројекције ДП,
дохотка и инвестиција кретати како смо навели у претходној табели. Очекујемо да ће се у 2025.
години остварити 27.636.000.000 динара ДП или за 3,9 пута више него у базној 2003. години. Да
би се то реализовало на подручју ГУП-а очекујемо кумулативно од 2003-2025. године око
63.150.000.000 динара или 19,75% од ДП, што сматрамо врло реалним. Уколико се оствари
већи износ инвестиција од реално планираног ( бржи развој Србије и Пожаревца) онда би и
стопе раста биле веће а тиме и сви позитивни ефекти од овог повећаног улагања.
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Пројекције непривредних инвестиција ГУП а Пожаревац
Сталне цене 2003. у милионима (000.000) динара
година

Ук.неприв.

Стамбене

Комуналне

Култ.образ

Здрав.социј

Остало

инвестиције

45%

25%

13%

11%

6%

2003

40

18

10

5

5

2

2006

246

111

62

32

27

14

2010

360

162

90

47

40

21

2015

636

286

159

83

70

38

2020

1140

513

285

148

126

68

2025

1440

648

360

187

159

86

2006-2010

1488

670

373

193

164

88

2011-2015

2736

1231

684

356

301

164

2016-2020

4782

2153

1197

622

527

283

2021-2025

6360

2863

1591

826

701

379

2006-2010

1488

670

373

193

164

88

2006-2015

4224

1901

1057

549

465

252

2006-2020

9006

4054

2254

1171

992

535

2006-2025

15366

6917

3845

1997

1693

914

Од укупно 15.366.000.000 динара бруто инвестиција у основна средства непривреде у
планском периоду 2006-2025. године за стамбену реконструкцију и изградњу очекујемо 6,9
милијарди, за техничку инфраструктуру-комуналу 3,8 милијарди, за школство и културу око 2
милијарде, здравство и социјалу 1,7 милијарди и остало око 900 милиона динара.
Планиране пројекције могућих инвестиција за стамбену, комуналну и остале области
непривреде послужиће у изради ГУП-а да се прецизније утврде цене тј. вредности планираних
садржаја, што је и законска обавеза. Уз ово, планиране инвестиције послужиће и да се провере
реалне величине свих садржаја непривреде-простори становања, школства, културе, спорта,
рекреације, здравства, социјале, управе и др.
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МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГП-а

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Посебно је битно да локална самоуправа препозна нову европску политику намењену баш
јачању локалних власти дефинисану у Повељи о локалној самоуправи:
,,Земље чланице Савета Европе, потписнице ове повеље, имајући у виду да је право грађана
да учествују у вођењу јавних послова демократски принцип који важи у свим земљама
чланицама Савета Европе...уверене да само локалне власти са стварним одговорностима
могу да обезбеде управу која ће бити и ефикасна и блиска грађанима, свесне да је очување и
јачање локалне самоуправе у различитим европским земљама значајан допринос изградњи
Европе засноване на начелима демократије и децентрализације власти.... договориле су се
како следи:
Члан 2. Принцип локалне самоуправе биће утврђен законодавством земље потписнице и, гд
је то могуће, уставом.
Члан 3....Локална самоуправа подразумева право и оспособљеност локалних власти да, у
границама закона, регулишу и руководе одређеним деловима јавних послова, на основу
сопствене одговорности и у интересу локалних становника.
Ово право локалне власти ће вршити путем савета или скупштина, састављених од
чланова изабраних на слободним изборима , тајним гласањем, на бази непосредног, општег,
за све једнаког бирачког права, а који (савети односно скупштине) могу да имају извршне
органе који су им одговорни. Ови органи неће ни у ком смислу дерогирати зборове грађана,
референдуме или било који други облик непосредног учешћа грађана у одлучивању- тамо где
су они предвиђени статутом.
Члан 4.... Локалне власти ће, у границама закона, имати пуно дискреционо право да спроводе
своје иницијативе у вези са свим стварима које нису искључене из њихове надлежности...
Права поверена локалним властима ће, по правилу, бити пуна и искључива. Она не смеју
бити ускраћена или ограничена од стране неке друге- централне или регионалне власти,
осим у случајевима предвиђеним законом...
Локалне власти ће бити консултоване у процесу планирања и доношења одлука о свим
стварима које их се директно тичу.
Члан 6. У мери у којој то није у сукобу са општим статутарним одредбама, локалне власти
ће имати могућност да одређују сопствену, интерну управну структуру, с циљем њеног
прилагођавања локалним потребама и ефикасног руковођења радом органа управе.
Услови рада запослених у локалним властима биће такви да омогуће запошљавање
висококвалитетног особља, способног и компетентног. У том циљу обезбедиће се
одговарајући услови и могућности за обуку запослених у управи, њихово одговарајуће н
аграђивање као и могућности напредовања у служби.
Члан 7. Услови рада изабраних локалних функционера морају бити такви да обезбеђују
слободно вршење њихових функција.
Ти услови подразумевају и одговарајућу финансијску компензацију трошкова насталих у
вршењу ове дужности, као и где је то потребно, надокнаду за изгубљену зараду, односно
накнаду за обављање дужности, уз одговарајуће социјално осигурање.
Члан 8. Сваки облик управног надзора над радом локалних власти ће, п;о правлу, имати за
циљ једино да обезбеди усклађеност рада локалних власти са законом и уставним
одредбама.
Члан 9. Локалне власти ће, у складу са економском политиком земље, имати право на
одговарајуће сопствене изворе финансирања којима ће располагати слободно у оквиру својих
овлашћења.
Извори финансирања локалних власти ће бити примерени њиховим дужностима које
прописују устав и закон.
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Најмање један део средстава локалних власти ће потицати од локалних такси и накнада за
које локалне власти у мери утврђеној статутом имају право да утврђују стопе.
Системи финансирања на којима се заснивају извори средстава локалних власти треба да
буду довољно разнолики и еластични, како би омогућили усклађивање, у највећој могућој
мери, са стварним променама трошкова које наметне обављање дужности локалних власти.
Потреба заштите финансијски слабијих локалних власти налже успостваљање
одговарајућих поступака или мера финансијског уједначавања, са циљем исправљања
последица неједнаке дистрибуције извора финансирања, односно финансијског оптерећења
локаклних власти које оне имају у оквирима своје надлежности.
Локалне власти ће, на одговарајући начин бити консултоване у погледу метода на основу
којег ће им бити додељени редистрибуирани извори финансирања.
Колико год је то могуће, средства која се преносе локалним властима неће имати карактер
наменских средстава. Доделом тих средстава не може се угрозити дискреционо право
локалних власти да воде политику у оквиру својих овлашћења.
Како би им се омогућило узимање кредита за капиталне инвестиције, локалним властима је
неопходно омогућити приступ националном тржишту капитала у складу за законом.
Члан 10.Локалне власти имају право да у вршењу својих дужности међусобно сарађују и да се,
у складу са законом удружују са другим локалним властима ради вршења послова од
заједничког интереса.
Свака земља мора признати локалним властима да припадају удружењима (савезу) локалних
власти- ради заштите и унапређења њихових заједничких интереса и да припадају
међународној организацији локалних власти.
Локалне власти имају право да, под условима који могу бити прописани законом, сарађују са
одговарајућим локалним властима других земаља.
Члан 13. Начела локалне самоуправе, садржана у овој повељи односе се на све категорије
локалних власти које постоје на територији земље потписнице,, .
Неведени принципи Повеље Савета Европе на најбољи начин упућују локалне самоуправе да
се изборе за сопствено уређење својих односа прибављајући себи неопходну количину
средстава, како би се локална власт и учешће грађана у тој власти остваривали на најпогоднији
начин. Ова Повеља представља својеврстан Устав Европе на бази кога локалне власти доносе
своје бројне одлуке којим регулишу квалитет живота својих грађана.
СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПОЖАРЕВЦА 2006; 2006- 2010; 2011-2025. ГОДИНЕ
Увод
-предмет рада- приоритети радова инфрастре и уређивања земљишта
-повод израде- законска обавеза и потреба Општине, Града и Дирекције
-просторно временски обухват- Општина и Град 2005; 2006-2009; 2010-2025.
-метод и организација рада- синтеза реалних потреба и могућности Општине и Града
-информациона основа- подаци инфосистема Дирекције и јавних комунал. предузећа
-очекивани ефекти- усклађивање акција свих јавних пред. и Дирекције
-презентација и промоција- градске власти, масмедији, Дирекција
1.СМИСАО И СУШТИНА СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА
1.1.Смисао, суштина и значај Програма
1.2.Законски и подзаконски основ

2.АНАЛИЗА И КРИТИЧКА ОЦЕНА ИЗВРШЕЊА
ПРОТЕКЛИХ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ЗЕМЉИШТА
2.1.Разлози због којих нису доношени средњорочни и дугорочни програми
2.2.Преглед програма уређивања земљишта од 2001-2004.г.
2.3.Анализа извршења претходних програма по годинама
2.4.Критичка оцена метода и организације израде и реализације програма
3.ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБЕ У ОБЛАСТИ УРЕЂИВАЊА
И ГАЗДОВАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
3.1.Резиме системских проблема изван области газдовања земљиштем
3.2.Системски проблеми у области газдовања грађевинским земљиштем
3.3.Проблеми непокривености Општине и Града регулационим плановима
3.4.Маркетинг- проблеми тражње и понуде локација
3.5.Непокривеност Општине и Града водоводном мрежом и потребе
3.6.Непокривеност Града канализацијом и пречишћивачима и потребе
3.7.Непокривеност Општине и Града енергетском и телекомун. инфрастр.и потребе
3.8.Непокривеност Општине и Града водном инфраструктуром и потребве
3.9.Непокривеност Општине и Града саобраћајном инфраструктуром и потребе
3.10Непокривеност Општине и Града осталом технич. инфраструктуром и потребе
3.11.Резиме укупних потрееба техничке инфраструктуре натурално и вредносно
3.12.Проблеми датих а нереализованих локација
3.13.Проблеми финансијске природе и недостатак средстава- потребе
3.14.Проблеми организације и координације рада јавних предузећа
3.15.Проблеми бесправне изградње и прикључивања инфраструктуре
3.16.Остали проблеми- нехигијенска насеља и др
4.ЦИЉЕВИ И ПРЕТПОСТАВКЕ ТРЖИШНОГ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
4.1.Циљеви системске природе
4.2.Посебни циљеви и дефинисање чистих рачуна
4.3.Усаглашавање општих, групних и појединачних интереса
4.4.Земљиште и инфраструктура као стимуланс а не кочница развоја Града
4.5.Конкретни циљеви у појединим гранама инфраструктуре
4.6.Претпоставке системске природе
4.7.Институције које се очекују у области газдовања земљиштем
4.8.Нови механизми и инструменти финансирања газдовања земљиштем
4.9.Резиме осталих циљева и претпоставки
5.КОНЦЕПТ И СТРАТЕГИЈА ИЗРАДЕ
И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
5.1.Концепт уређивања земљишта и маркетинга
5.2.Концепт снабдевања водом и одвођења вода
5.3.Концепт развоја енергетике и телекомуникација
5.4.Концепт развоја водне инфраструктуре
5.5.Концепт развоја саобраћајне инфраструктуре
5.6.Концепт развоја осталих грана техничке инфраструктуре
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5.7.Нужност детаљне реазраде мера и инструмената реализације Програма
5.8.Резиме Програма стамбене и пословне изградње- индикатор за земљиште
6.ПРОГРАМ ПРИБАВЉАЊА И ПРИПРЕМАЊА ЗЕМЉИШТА
6.1.Утврђивање и дигитализација грађевинског земљишта у државној својини
6.2.Преглед земљишта које ће се морати враћати реституцијом -денационализацијом
6.3.Критерији избора и избор приоритетних регулационих планова 2005-2010.
6.4.Потребе, начини, механизми и обим прибављања грађевинског земљишта
6.5.Програм припремања земљишта- правци, документа, дозволе, расељавање
6.6.Формирање банке грађевинског земљишта
6.7.Програм праћења и развоја понуде и тражње- маркетинг локација
6.8.Формирање банке станова за расељавање у Дирекцији и газдовање
6.9.Сарадња са ЈП, фирмама, агенцијама, приватним лицима и капиталом
7.ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДА
7.1.Резиме пројекција потреба за водом
7.2.Реално утврђивање губитака воде и план решења
7.3.Програм изградње и реконструкције изворишта и водозахвата
7.4.Програм развоја фабрике воде
7.5.Програм развоја и санације резервоара
7.6.Програм изградње и реконструкције магистралне и примарне мреже
7.7.Програм изградње и реконструкције секундарне уличне мреже
7.8.Програм развоја снабдевања техничком водом
7.9.Програм развоја осталих радова водоснабдевања
7.10.Резиме потребних средстава за планиране радове
7.11.Утврђивање цене водосистема и амортизације као репера за улагања
7.12.Утврђивање потребних годишњих средстава за одржавање водовода
7.13.Просторне импликације развоја водовода и локалитети
8.ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
8.1.Резиме потреба за кишном и фекалном канализацијом
8.2.Програм развоја магистрал. и примар. колектора фекалне канализације
8.3.програм развоја секундарне уличне мреже фекалне канализације
8.4.Програм развоја кишне канализације
8.5.Програм развоја пречишћивача и третман отпадних вода
8.6.Резиме потребних средстава за планиране радове
8.7.Утврђивање вредности канализације и амортизације као репера за улагања
8.8.Утврђивање потребних годишњих средстава за одржавање канализац. система
8.9.Локације планираних радова и просторне имликације
9.РЕЗИМЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

9.5.Програм развоја телекомуникација
9.6.Врдност и годишњи износ амортизације као репер за програм
9.7.Потребна средства за реализацију планираних активности и одржавање
9.8.Локације планираних радова и просторне импликације
10.ПРОГРАМ РАЗВОЈА ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
10.1.Резиме потреба санирања водотокова, бујица и др
10.2.Програм развоја водне инфраструктуре
10.3.Процена потребних средстава за изградњу и одравање водне инфраструктуре
10.4.Локације планираних радова и просторне импикације
11.ПРОГРАМ РАЗВОЈА ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
11.1.Програм гробаља
11.2.Програм развоја депонија и кафилерија
11.3.Програм развоја градске чистоће
11.4.Програм развоја пијаца
11.5.Програм развоја јавног зеленила
11.6.Програм развоја јавних купаалишта
11.7.Програм уређења слободних површина, обала, приобаља и др.
11.8.Програм развоја насељског мобилијара (клупе, јавни сатови, огласне табле и сл)
11.9.Програм развоја осталих делатности техничке инфраструктуре
11.10.Резиме просторних импликација развоја инфрасистема и служби
11.11.Резиме потребних финансијских средстава за развој и санирање
наведених техничких инфрасистема
12.ПОТРЕБНА СРЕДСТВА И ПОЛИТИКА ФИНАНСИРАЊА
1.2.1.Рекапитулација потребних средстава по гранама инфраструктуре
12.2.Потребна средства за извршење Програма изградње техничке нфраструктуре
12.3.Анализа и критичка оцена финансирања досадашњих програма
12.4.Резиме промена система финансирања уређивања земљишта и инфраструктуре
12.5.Пројекције друштвеног производа и инвестиција Пожаревца
12.6.Усклађивање планираних инвестиција и трошкова реализације Програма
12.7.Преглед и садејство старих и нових инструмената финансирања
уређивања земљишта и инфраструктуре и политика финансирања
13.ПРЕПОРУКЕ ЗА САНИРАЊЕ БЕСПРАВНЕ ИЗГРАДЊЕ
13.1.Појава, развој и обим бесправне изградње
13.2.Критичка оцена досадашњих покушаја решавања бесправне изградње
13.3.Препоруке и механизми санирања бесправне изградње
13.4.Могући обим средстава накнаде за уређивање од бесправних градитеља
14.ПРЕПОРУКЕ ЗА САНИРАЊЕ НЕХИГИЈЕНСКИХ НАСЕЉА

9.1.Резиме потреба за енергетиком
9.2.Програм развоја енертгетике
9.3.Процена вредности енергетске мреже и објеката и годишња амортизација
9.4.Потребна средства за реализацију планираних активности и одржавања

14.1.Преглед нехигијенских насеља
14.2.Основни подаци о нехигијенским насељима
14.3.Основни проблеми нехигијенских насеља
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14.4.Препоруке и механизми санирања нехигијенских насеља
14.5.Потребна средства и политика финансирања санирања нехиг. насеља
15.ПОТРЕБНА СРЕДСТВА И ПОЛИТИКА ФИНАНСИРАЊА
15.1.Рекапитулација потребних средстава по гранама инфраструктуре
15.2.Потребна средства за извршење Програма изградње техничке нфраструктуре
15.3.Анализа и критичка оцена финансирања досадашњих програма
15.4.Резиме промена система финансирања уређивања земљишта и инфраструктуре
15.5.Пројекције друштвеног производа и инвестиција Пожаревца
15.6.Усклађивање планираних инвестиција и трошкова реализације Програма
15.7.Преглед и садејство старих и нових инструмената финансирања
уређивања земљишта и инфраструктуре и политика финансирања
16.МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
16.1.Препоруке за уставне и законске промене
16.2.Препоруке за промене одлука Града
16.3.Дирекције- ЈП за тржишно газдовање техничком инфраструк.Општ.и Града
16.4.Органиција рада, избор људи и руковођење израдом Програма
16.5.Мере и механизми врхунског маркетинга локација
16.6.Механизми мерења вредности земљишта, евиденције и објављивања цена
16.8.Мере и инструменти финансијске природе
16.9.Мере и инструменти локационе природе
16.10.Мере садејства градске и општинске земљишне политике

сталне цене 2003.г. у милионима динара (у 000.000,00 )
2006.
2006-2010.
Сума друштвеног производа
13.74
75.930
Бруто инвестиције у ос.средства
2.060
12.450
Инвестиције у привреду
1.650
9.970
Инвестиције у непривреду
410
2.470
Инвестиције у стамб. Изградњу
185
1.116
Инвестиције у комуналу и земљиште
103
621

У процесу израде Програма ове оквирне пројекције ће се посебно проверивити и детаљније
разрадити уз прецизну политику финансирања. Оптимална сума могућих средстава за
уређивање земљишта и инфраструктурну изградњу распоредиће се на носеће инструментре
земљишне политике: накнаду инвеститора за уређивање јавног земљишта, накнаду за
коришћење јавног земљишта, закупнину за уступљено земљиште на коришћење, цене
комуналних услуга, порезе на имовину, приходе од имовине, промет некретина, наслеђе и
поклон, комуналне таксе и друге инструменте, без обзира да ли исти непоредан приход
Дирекције или преко буџета општине иду директно комуналним организацијама. Посебно ће се
исказати укупни могући приходи Дирекције.
Сам садржај и метод израде Програма прилагодиће се у процесу израде конкретним условима.

1.8. OBUHVAT GP-a -ANALIZA RAZVOJNIH TOKOVA (karte 1, 2, 3, 4 i 5)

Садржај Програма уређивања грађевинског земљишта и инфраструктурне изградње рађен је на
бази искуства и Правилника о садржају и начину доношења Програма градског грађевинског
земљишта- Сл. гласник СРС, бр.10/86 и то само као основа за дискусију и корекцију. Иначе, сам
Средњорочни програм је неопходна потреба за домаћинско газдовање
техничком
инфраструктуром.
Упоредо са израдом садржаја, методологије и припреме организације, требало би приступити
формирању информационе основе, а посебно утврђивању реалних потреба Пожаревца за свим
елементима Програма- од земљишта до инфраструктурних система и финансијских средстава.
Посебно би било вредно установити реалне вредности свих инфрасистема, тј натуралне
величине вредносно исказане, како би се сагледала годишња амортизација, која би била прави,
објективни репер за утврђивање минимума финансијских средстава за улагање у конкретну
грану инфраструктуре, уз потребна средства за инвестиционо и текуће одржавање и
управљање али и проширену репродукцију. Иначе, без утврђивања амортизације, годишња
сума средстава из Програма Дирекције нема прави показатељ довољности средстава- мало,
довољно, много.
Програм се ради посебно за 2006. годину, посебно средњорочни 2006-2010.године, уз синтезни
тј дугорочни 2006-2025. користећи Просторни план Општине и ГУП Пожаревца, тј изузетну
прилику када су сви технички системи сагледани до 2025. године.
Финансијски оквир за Програм у наредном периоду су пројекције ДП и бруто инвестиција у
основна средства који прилажемо у милионим динара:

2006-2025. г.
532.800
105.250
79.640
25.610
11.526
6.405

karta 1
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2.OBUHVAT GENERALNOG PLANA
2.1. OPIS NOVIH GRANICA GP
Generalnim planom se obuhvata podru~je od 5204 ha.
Граница плана генералне регулације описана је нумерички почев од најсеверније парцеле. У
заградама је дата ознака парцеле преузете са катастарских подлога. С обзиром да већина
парцела нема ознаке уведени су нови бројеви.
Најсевернија гранична парцела означена је почетним бројем 1 која представља парцелу
приступног пута,даље се она наставља до пресечне тачке Р1 и Р2 и парцеле градске
магистрале означена бројем 2(Забелска улица). Граница даље иде према југо-западу до тачке
П1, па скреће западно према парцели пута број 3, па до раскрснице са приступним путем Р3 и
Р4, затим парцелом пута 4 све до раскрснице П2. Граница се даље протеже западно
магистралним путем парцелом пута 5, сече пругу 6 у пресечним тачкама Ж1 и Ж2. У наставку је
парцела магистралне саобраћанице бр. 7 коју сече пут према Брежанама бр. парцеле 8
(сабирна саобраћајница) у тачки Р5 и Р6, даље магистрални пут носи ознаку бр. 9, до Моравске
улице бр. пацеле 10, пресечне тачке Р7 и Р8, магистрални пут даље носи ознаку 11 све до
парцеле пута 12(11668/2) који га сече у пресечним тачкама Р7а и Р8а, у наставку магистрални
пут има ознаки 13, а сече га приступни пут 14 у тачкама Р9 и Р10, након чега граница иде уз
магистрални пут 15 до приступног пута 16 који га сече у тачкама Р11 и Р12. Граница се даље
креће западно магистралним путем чији је број прцеле 17 све до реке Велика Морава,то је
пресечна тачка Б. Даље иде уз Велику Мораву парцелом реке 18, граница се у пресечној тачки
В даље креће катастарском парцелом број 19 све до приступног пута 20 у граничним тачкама
Р13 и Р14, катастарком парцелом 21, па онда поново реком бр. парцеле 22 и то од тачке Г све
до тачке Д, даље катастром бр. парцеле 23 до железничке пруге 24 у пресечним тачкама Ж3 и
Ж4, а онда катастарском парцелом 25. У пресечним тачкама П3 и П4 је парцела пута 26. у
пресечним тачкама Р15 и Р15а, затим се креће парцелом пута 27, након тога граница пресеца
магистралу, бр. парцеле 28. Граница даље иде магистралом бр. парцеле 29 све до петље. Ту се
приклјучују приступни путеви до магистрале и то у следећем редоследу: пресесечне тачке Р16 и
Р17, број парцеле пута 30, парцела магистрале 31 до пресечне тачке раскрснице Р18 и Р19
прикључног пута 32, број парцеле магистралног пута 33 и још једног прикључнох пута број
парцеле 34 у пресечним тачкама Р20 и Р21. Даље граница иде магистралним путем по
бројевима парцела 35 и 36(17620/2). Пут даље води до парцеле сабирне саобраћајнице бр.
парцеле 37 у пресечним тачкама Р22 и Р23, парцелом магистралног пута 38. Следе прикључни
магистрални путеви у следећем редоследу: Прикључни пут бр. парцеле 39 у пресечним тачкама
Р24 и Р25, затим поново магистрални пут бр. парцеле 40, па прикључни пут бр. парцеле 41 у
пресечним тачкама Р26 и Р27, поново магистални пут са бр. пацеле 42 и још једним
прикључним путем чији је бр. парцеле 43, још једном граница иде магистралом бр. парцеле 44
до предсечне тачке Р30 и Р31. Граница даље скреће источно катастарском парцелом 46 до
пресека са саобраћајницом чији је број парцеле 47 у пресечним тачкама Р32 и Р33. Одатле се
граница креће парцелом магистралног пута који води ка Петровцу бр. 48 до Реке Могила у
пресечним тачкама Ђ1 и Ђа. Од тада граница више пута пресеца Реку Могила и то у следећем
редоследу: Граница иде парцелом реке 50, сече је у тачкама Е1 и Е2 бр. парцеле 51, иде
катастарском парцелом 52 до пресечне тачке З, онда парцелом реке 53, до тачке И, где поново
иде катастарском парцелом 54, до пресечних тачака Ј1 и Ј2 и парцелом реке 55, поново
катастарском парцелом 56, до пресечних тачака К1 и К2 бр. парцеле 57, катастарском парцелом
58 до пресечних тачака Л1 и Л2, бр парцеле реке 59, ѕатим катастарском парцелом 60 до
пресечних тачака М1 и М2 и парцелом реке 61, катастарском парцелом 62, до пресечних тачака
Џ1 и Џ2 бр. парцеле реке 63, затим катастарском парцелом 64 до пресечне тачке Н1 и Н2 и
парцелом реке 65, катстарском парцелом 66 до пресечних тачака Њ1 и Њ2 бр. парцеле реке 67,

катастраском парцелом 68 до пресечних тачака О1 и О2 бр. парцеле 69, катастарском
парцелом 70 до пресечних тачака реке П1 и П2 бр. парцеле 71, катастарском парцелом 72 до
пресечних тачака реке Р1 и Р2 бр. парцеле 73, катастарском парцелом 74, до пресечних тачака
реке Ц1 и Ц2, бр. парцеле 75 и катастарске парцеле 76. Граница даље сече магистрални пут
(који у том правцу води ка Великом Градишту, бр. парцеле 77 у пресечним тачкама Р34 и Р35. У
наставку граница иде северозападно парцелом магистралног пута бр. 78, до парцеле
железничке пруге бр. 79 у пресечним тачкама Ж5 и Ж6, магистралним путем бр. парцеле 80
кога пресеца градска магистрала која води ка Костолцу бр. парцеле 81 у тачкама Р36 и Р37,
затим део магистралног пута бр. парцеле 82, до пресечних тачака Р38 и Р39 приступног пута бр.
83. Граница даље води магистралом магистралног пута бр. парцеле 84 и железничке пруге.
Граница иде ка северу парцелом пута 85 до пресечних тачака Р40 и Р41 локалног пута бр.
парцеле 86, затим поново парцелом пута 87 до пресечне тачке П6, затим поново парцелом пута
88 (18127) до пресечне тачке П7, парцелом пута 89, до пресечне тачке П8, пa oнда поново
парцелом пута 90 до раскрснице пресечних тачака Р33 и Р34 и парцелама пута 91 и 92.

2.2. PODELA NA ORGANIZACIONE I PROSTORNE CELINE
(kori{}ene za kodifikaciju blokova)
Prostor grada Po`arevca podeqen je na dvanaest prostorno-ambijentalnih celina koje su
razmatrane kroz identifikaciju posroje}ih resursa i potencijala kao i budu}ih pravaca
razvoja. Razmatrane su tri alternative razvoja za svaku pojedina~nu prostornu celinu odnosno
rejon - kvart, koje su okarakterisane kroz minimalne, optimalne i maksimalne promene sa
aspekta funkcionalnih i prostorno-fizi~kih pokazateqa.
REJON 1 prostire se u jugozapadnom delu grada du` glavne gradske saobra}ajnice. Rejon
preseca `elezni~ka pruga. Odlikuje se u najve}em procentu centralnimi javnim funkcijama
vi{eporodi~nim i jednoporodi~nim stanovawem sa i bez komercijalnih delatnosti u
prizemqima objekata, i u okviru ovog rejona je industrijska zona i poqoprivredno zemqi{te.
REJON 2 obuhvata ve}i deo industrijske zone du` glavne gradske saobra}ajnice. Rejon preseca
`elezni~ka pruga. U sklopu ovog rejona prisutno je neizgra|eno i poqoprivredno zemqi{te,
sportsko rekreativni objekti i povr{ine, komercijalne funkcije, kao i vi{eporodi~no i
jednoporodi~no stanovawe sa i bez komercijalnih delatnosti u prizemqima objekata.
REJON 3 se nalazi u zapadnom delu grada. U mawoj meri prisutno je porodi~no stanovawe i
ekstezivna poqoprivreda u formi vo}waka i livada, kao i jednoporodi~no i vi{eporodi~no
stanovawe, ali po prostornom obuhvatu zna~ajne su sportsko rekreativne povr{ine (hipodrom i
"bambilend"). Rejon tangira obilaznica sa krajne zapadne strane i `elezni~ka pruga koja ga
preseca, gde je u ve}oj meri neizgra|eno podru~je sa poqoprivrednim zemqi{tem i u mawoj meri u
ovom rejonu su produkciono poslovne funkcije i javne funkcije.
REJON 4 obuhvata severozapadni deo grada i prote`e se jednom svojom stranom du` glavnog
saobra}ajnog pravca ka Zabeli. Predmetni rejon je u najve}oj meri izgra|en jednoporodi~nim
stanovawem. U mawoj meri prisutno je vi{eporodi~no stanovawe. Komercijalni i poslovni
sadr`aji su tako|e u mawoj meri zastupqeni du` saobra}ajnog pravca. Sportsko rekreativne
povr{ine u ovom rejonu nisu u ve}oj meri zastupqene, kao i neizgra|eno i poqoprivredno
zemqi{te .
REJON 5 predstavqa rejon koji u najve}oj meri karakteri{u saobra}ajni pravci ka Zabeli, i
Kostolcu. Stanovawe je individualnog karaktera uz poqoprivredne povr{ine koje su u
prostoru locirane du` pomenutih saobra}ajnica. Vi{eporodi~no stanovawe je zastupqeno u
mawoj meri. U prostoru su uo~ene zna~ajnije grupacije izgra|ene strukture i to komunalne
povr{ine (grobqe), povr{ine i objekat posebne namene Okru`ni zatvor. . Sportsko rekreativne
povr{ine i objekti iz domena javnih slu`bi u ovom rejonu nisu u ve}oj meri zastupqene, kao i
neizgra|eno i poqoprivredno zemqi{te .
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REJON 6 obuhvata pojas oko perifernog dela grada, koji se prote`e du` glavnih saobra}ajnih
pravca ka Kostolcu i Velikom Gradi{tu. U okviru predmetnog rejona izdvajaju se
karakteristi~ni delovi: - potez uz magistralni pravac, i `elezni~ku prugu koji inicira trend
razvoja proizvodnih delatnosti; zona jednoporodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa sa i bez
komercijalnih delatnosti, i (prete`no neizgra|en prostor, sa mawim brojem porodi~nih
objekata na poqoprivrednom zemqi{tu. U ovom rejonu su zastupqene objekti i povr{ine javnih
funkcija i to obrazovni i vojni kompleks.
REJON 7 predstavqa centralnu gradsku zonu koja u sebi sadr`i ~etri podzone koje se
razlikuju po vremenu nastanka, ambijentalnim karakteristikama i budu}im pravcima razvoja.
Generalno ova zona se odlikuje koncentracijom centralnih aktivnosti, vi{eporodi~nim
stanovawem sredwih i velikih gustina, individualnim stanovawem, objektima i celinama
kulturno-istorijskog i ambijentalnog zna~aja. Prostorno je definisan ukr{tawem glavnih
gradskih saobra}ajnica i starim gradskim jezgrom. Zatim su zastupqene i sportsko rekreativne
povr{ine i objekti u okviru park {ume - etno park na Tulbi.
REJON 8 obuhvata pojas oko perifernog dela grada, koji se prote`e du` glavnog saobra}ajnog
pravca ka Velikom Gradi{tu. U okviru predmetnog rejona izdvajaju se karakteristi~ni delovi: potez uz magistralni pravac koji inicira trend razvoja proizvodnih delatnosti; zona
jednoporodi~nogstanovawa i povr{ine pod vojnim zemqi{tem. U najve}oj meri u rejonu su
zastupqene poqoprivredne povr{ine.
REJON 9 se odlikuje: koncentracijom centralnih funkcija, vi{eporodi~nim stanovawem
sredwih i velikih gustina, individualnim stanovawem, objektima javnih funkcija, posebne
namene (zatvor), verskim objektima kao i spomen parkom "^a~alica". U najve}oj meri u rejonu su
zastupqene poqoprivredne povr{ine.
REJON 10 obuhvata pojas perifernog dela grada sa prete`no jednoporodi~nim stanovawem, a uz
glavnu saobra}ajnicu u rejonu ta~kasto su raspore|eni komercijalni sadr`aji kao prate}a
funkcija stanovawu. Ostale povr{ine su pod poqoprivrednim i neizgra|enim zemqi{tem.

slika 1

REJON 11 svojim severnom granicom obuhvata deo centralne gradske zone (gde je prete`no
zastupqeno vi{eporodi~no stanovawe i jednoporodi~no stanovawe sa komercijalnim
sadr`ajima u prizemqima objekata), Rejon preseca `elezni~ka pruga uz koju su locirana
skladi{ta i magacini. U sredi{wem delu rejona nalaze se prete`no objekti jednoporodi~nog
stanovawa, mawa povr{ina pod vi{eporodi~nim stanovawem, kasarna, sportski stadion,
istra`ni zatvor, {kola i crkva. U ju`nom delu rejona nalaze se: `ivinarska farma, mawa
povr{ina pod jednoporodi~nim stanovawem i poqoprivredno zemqi{te.
REJON 12 obuhvata prostornu celinu Qubi~eva u kojoj se nalaze: ergela - Qubi~evo, za{titno
zelenilo du` kompleksa i reke Morave, `elezni~ka pruga i mawi broj objekata jednoporodi~nog
stanovawa i objekata sa komercijalnim sadr`ajima. Du` magistralnog puta koji tangira rejon sa
severne strane se tako|e nalaze objekti jednoporodi~nog stanovawa i objekti sa komercijalnim
i poslovnim sadr`ajima.
Na slede}im grafi~kim prilozima prikazane su tri alternative razvoja (minimalna, optimalna
i maksimalna) za svaku pojedina~nu zonu u vidu zastupqenosti sadr`aja i izgra|enosti
prostora (slike 1, 2, 3 i 4).

slika 2
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POKAZATEQI - POSTOJE]E STAWE (tabele 1 i 2 i karta 1)
MZ
BRAĆA VUJOVIĆ
BULEVAR
BURJAN
VASA PELAGIĆ
GORNJA MALA
ZABELA
PARK
RADNA MALA
SOPOT
ĆEBA
ČAČALICA

tabela 1

slika 3

slika 4

karta 5

P (ha)
73.03
579.01
586.15
364.56
1488.18
144.2
449
470.45
302.22
25.58
657.43

P objekti(ha) Stepen is.(%)
10.679
12.669
30.008
29.065
39.907
6.839
15.976
34.608
7.939
7.312
18.234

14.62
2.19
5.12
7.97
2.68
4.74
3.56
7.36
2.63
28.58
2.77

Indeks izg.
0.351
0.043
0.103
0.175
0.076
0.137
0.073
0.114
0.045
0.679
0.049

BRGP(ha) Gustina(st/ha) broj st.
25.619
24.854
60.533
63.842
113.127
19.826
32.687
53.626
13.641
17.37
32.069

48
5
12
11
6
7
7
10
11
53
4

3531
3105
6972
4070
8898
979
3088
4547
3215
1353
2850
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ZONE
XIV-1
II-1
X-1
I-2
I-3
V-2
X-2
I-1
III-1
II-2
VIII-2
XI-1
XIV-4
II-3
VII-3
IV-3
III-3
III-2
V-3
XIII-3
X-3
XIV-2
I-4
XIII-4
VII-2
VI-2
VIII-3
VIII-4
IX-4
XI-4
IV-5
XI-3
V-6
XII-6
VI-3
XIII-6
VII-6
VI-6
XIV-6
I-6
XI-6
IV-6
VIII-6
XV-7
II-6
IX-6
I-5
II-5
III-5
III-6
VII-1
XI-2
XIV-3

P (ha)
13.87
4.99
2.42
7.88
12.36
6.25
16.45
1.19
9.06
23.03
2.20
7.33
53.52
27.93
54.78
26.79
21.60
15.34
86.65
8.02
20.79
15.42
62.06
16.12
15.20
18.49
28.95
24.46
19.90
98.38
65.76
25.66
156.88
68.14
153.39
60.08
281.77
339.71
90.87
146.28
456.83
118.28
496.52
1064.80
230.42
331.77
49.22
78.15
45.79
125.50
1.18
6.92
43.74

P objekti(ha)
3.920
1.672
0.943
2.023
2.749
1.469
3.909
0.289
3.178
6.169
0.744
2.065
9.972
6.081
10.794
4.920
3.751
3.556
11.984
1.580
3.407
3.225
7.274
2.253
4.108
4.874
2.506
1.796
1.470
8.402
3.953
2.112
4.355
3.152
13.258
2.181
4.739
11.819
5.950
1.154
6.434
0.848
2.247
3.744
6.003
1.007
6.752
9.238
0.192
1.354
0.578
1.276
3.534

Stepen is.(%)
28.26
33.51
38.97
25.67
22.24
23.50
23.76
24.29
35.08
26.79
33.82
28.17
18.63
21.77
19.70
18.37
17.37
23.18
13.83
19.70
16.39
20.91
11.72
13.98
27.03
26.36
8.66
7.34
7.39
8.54
6.01
8.23
2.78
4.63
8.64
3.63
1.68
3.48
6.55
0.79
1.41
0.72
0.45
0.35
2.61
0.30
13.72
11.82
0.42
1.08
48.98
18.44
8.08

Indeks izg.
0.847
1.250
0.818
0.758
0.503
0.600
0.511
0.520
0.967
0.684
0.648
0.858
0.379
0.499
0.376
0.389
0.345
0.477
0.268
0.370
0.305
0.389
0.212
0.269
0.497
0.365
0.168
0.158
0.145
0.158
0.122
0.135
0.056
0.081
0.122
0.066
0.028
0.062
0.072
0.012
0.023
0.013
0.008
0.006
0.044
0.005
0.237
0.228
0.008
0.021
1.100
0.452
0.180

BRGP(ha)
11.742
6.238
1.980
5.976
6.222
3.750
8.413
0.619
8.757
15.763
1.425
6.287
20.304
13.938
20.598
10.412
7.459
7.315
23.253
2.967
6.336
6.004
13.180
4.344
7.556
6.751
4.866
3.875
2.876
15.590
8.014
3.459
8.844
5.507
18.679
3.936
7.907
21.024
6.538
1.809
10.323
1.498
3.739
6.895
10.119
1.658
11.667
17.784
0.366
2.651
1.298
3.129
7.873

Gustina(st/ha)
218
179
151
146
113
106
94
84
80
71
65
62
61
53
52
43
41
41
37
36
34
33
33
26
25
21
17
16
14
13
10
10
8
8
7
6
5
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

broj st.
3020
895
365
1150
1395
660
1540
100
726
1638
142
455
3264
1482
2842
1156
889
627
3163
290
713
511
2034
417
382
390
487
390
283
1295
675
255
1195
517
1000
375
1455
1026
205
280
755
80
279
470
55
35
0
0
0
0
0
0
0
41736

tabela 2
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POKAZATEQI- PLANIRANE MAKSIMALNE PROMENE

POKAZATEQI- PLANIRANE MINIMALNE PROMENE
ZONE
XIV-1
II-1
I-2
X-1
I-3
V-2
X-2
I-1
III-1
II-2
XI-1
VIII-2
XIV-4
II-3
VII-3
III-2
IV-3
III-3
V-3
XIII-3
X-3
XIV-2
I-4
XIII-4
VII-2
VI-2
VIII-3
VIII-4
IX-4
XI-4
IV-5
XI-3
V-6
XII-6
VI-3
XIII-6
VII-6
VI-6
XIV-6
I-6
XI-6
IV-6
VIII-6
XV-7
II-6
IX-6
VII-1
XI-2
I-5
II-5
XIV-3
III-6
III-5

P (ha)
13.87
4.99
7.88
2.42
12.36
6.25
16.45
1.19
9.06
23.03
7.33
2.20
53.52
27.93
54.78
15.34
26.79
21.60
86.65
8.02
20.79
15.42
62.06
16.12
15.20
18.49
28.95
24.46
19.90
98.38
65.76
25.66
156.88
68.14
153.39
60.08
281.77
339.71
90.87
146.28
456.83
118.28
496.52
1064.80
230.42
331.77
1.18
6.92
49.22
78.15
43.74
125.50
45.79

P objekti(ha)
4.855
1.996
2.443
1.089
3.461
1.875
4.935
0.357
3.624
7.370
2.492
0.880
12.845
7.541
13.695
4.602
6.698
4.968
17.330
2.005
4.158
4.009
9.930
3.224
4.864
5.917
4.343
3.180
2.587
14.757
9.864
3.592
12.550
6.814
23.009
6.008
14.089
33.971
10.904
7.314
31.978
5.914
24.826
63.888
18.434
16.589
0.649
1.730
9.844
13.286
6.561
8.785
2.290

Stepen is.(%)
35.00
40.00
31.00
45.00
28.00
30.00
30.00
30.00
40.00
32.00
34.00
40.00
24.00
27.00
25.00
30.00
25.00
23.00
20.00
25.00
20.00
26.00
16.00
20.00
32.00
32.00
15.00
13.00
13.00
15.00
15.00
14.00
8.00
10.00
15.00
10.00
5.00
10.00
12.00
5.00
7.00
5.00
5.00
6.00
8.00
5.00
55.00
25.00
20.00
17.00
15.00
7.00
5.00

Indeks izg.
0.90
1.30
0.80
0.90
0.60
0.65
0.60
0.60
1.00
0.75
0.95
0.70
0.45
0.60
0.45
0.55
0.45
0.40
0.30
0.42
0.35
0.45
0.25
0.32
0.55
0.40
0.22
0.20
0.20
0.22
0.20
0.20
0.10
0.15
0.20
0.15
0.10
0.10
0.15
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.10
0.05
1.20
0.50
0.30
0.30
0.25
0.10
0.05

BRGP(ha)
12.48
6.49
6.30
2.18
7.42
4.06
9.87
0.71
9.06
17.27
6.96
1.54
24.08
16.76
24.65
8.44
12.06
8.64
26.00
3.37
7.28
6.94
15.52
5.16
8.36
7.40
6.37
4.89
3.98
21.64
13.15
5.13
15.69
10.22
30.68
9.01
28.18
33.97
13.63
14.63
45.68
11.83
24.83
53.24
23.04
16.59
1.42
3.46
14.77
23.45
10.94
12.55
2.29

Gustina(st/ha)
229
188
161
158
116
109
100
88
84
78
68
66
63
55
53
50
44
42
38
37
35
34
34
27
26
23
17
16
15
13
11
10
8
8
7
6
5
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

broj st.
3171
940
1265
383
1437
680
1650
105
762
1802
501
146
3362
1526
2927
770
1191
916
3258
299
734
526
2095
430
393
429
502
402
291
1305
695
263
1285
533
1015
386
1466
1035
206
288
778
82
287
482
57
36
0
0
0
0
0
0
0
43092

ZONE
XIV-1
II-1
I-2
X-1
I-3
V-2
X-2
I-1
III-1
II-2
XI-1
VIII-2
XIV-4
II-3
VII-3
III-2
IV-3
III-3
V-3
XIII-3
X-3
XIV-2
I-4
XIII-4
VII-2
VI-2
VIII-3
VIII-4
IX-4
XI-4
IV-5
XI-3
V-6
XII-6
VI-3
XIII-6
VII-6
VI-6
XIV-6
I-6
XI-6
IV-6
VIII-6
XV-7
II-6
IX-6
XIV-3
VII-1
XI-2
II-5
I-5
III-5
III-6

P (ha)
13.87
4.99
7.88
2.42
12.36
6.25
16.45
1.19
9.06
23.03
7.33
2.20
53.52
27.93
54.78
15.34
26.79
21.60
86.65
8.02
20.79
15.42
62.06
16.12
15.20
18.49
28.95
24.46
19.90
98.38
65.76
25.66
156.88
68.14
153.39
60.08
281.77
339.71
90.87
146.28
456.83
118.28
496.52
1064.80
230.42
331.77
43.74
1.18
6.92
78.15
49.22
45.79
125.50

P objekti(ha)
7.074
2.994
3.940
1.936
6.180
2.188
8.225
0.714
7.248
11.515
2.932
1.496
18.732
13.965
24.651
9.204
13.395
10.800
43.325
4.411
9.356
4.626
34.133
8.060
10.336
12.573
11.580
11.007
5.970
39.352
32.880
11.547
62.752
20.442
61.356
18.024
56.354
101.913
30.896
43.884
114.208
23.656
99.304
319.440
69.126
66.354
13.122
0.885
2.768
23.445
14.766
9.158
25.100

Stepen is.(%)
51.00
60.00
50.00
80.00
50.00
35.00
50.00
60.00
80.00
50.00
40.00
68.00
35.00
50.00
45.00
60.00
50.00
50.00
50.00
55.00
45.00
30.00
55.00
50.00
68.00
68.00
40.00
45.00
30.00
40.00
50.00
45.00
40.00
30.00
40.00
30.00
20.00
30.00
34.00
30.00
25.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
30.00
75.00
40.00
30.00
30.00
20.00
20.00

Indeks izg.
1.30
2.50
1.50
2.50
0.80
0.80
1.80
2.50
3.60
1.30
1.05
2.63
1.75
0.80
0.90
0.80
0.90
0.90
0.80
0.90
1.20
1.10
0.90
1.10
2.63
2.00
1.50
0.70
0.80
0.60
0.70
0.50
0.90
0.40
0.50
0.60
0.80
0.70
0.30
0.40
0.50
0.60
0.30
0.40
0.60
0.60
1.75
1.50
0.90
0.75
0.60
0.35
0.30

BRGP(ha)
18.03
12.48
11.82
6.05
9.89
5.00
29.61
2.98
32.62
29.94
7.70
5.79
93.66
22.34
49.30
12.27
24.11
19.44
69.32
7.22
24.95
16.96
55.85
17.73
39.98
36.98
43.43
17.12
15.92
59.03
46.03
12.83
141.19
27.26
76.70
36.05
225.42
237.80
27.26
58.51
228.42
70.97
148.96
425.92
138.25
199.06
76.55
1.77
6.23
58.61
29.53
16.03
37.65

Gustina(st/ha)
274
226
193
190
139
131
116
106
101
94
82
80
75
66
64
54
53
51
45
45
42
41
41
32
31
28
21
20
18
16
13
12
10
9
8
8
6
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

broj st.
3805
1128
1518
460
1724
816
1903
126
914
2162
601
175
4034
1831
3512
828
1429
1099
3910
359
881
631
2514
516
472
515
602
482
349
1601
834
316
1578
640
1236
463
1799
1268
247
346
934
98
344
581
68
43
0
0
0
0
0
0
0
51692
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2.3. PODELA NA ZONE I CELINE NA OSNOVU AMBIJENTALNIH KARAKTERISTIKA
I CENTRALITETA (karte 1 i 2)

karta 1

karta 2
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Procentualni odnos javnog i ostalog gra|evinskog zemqi{ta -postoje}e stawe

2.4. JAVNO I OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
U skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik RS br.47/03) gra|evinsko zemqi{te je
podeqeno na javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te. Javno gra|evinsko zemqite obuhvata
povr{ine pod postoje}im i novoplaniranim saobra}ajnim pravcima, pod postoje}im i
novoplaniranim objektima dru{tvenog standarda, upravqawa i za{tite, komunalnim
povr{inama, rekreativnim povr{inama i za{titnim zelenilom. U slede}oj tabeli prikazana je
procentualna zastupqenost javnog zemqi{ta (postoje}eg i planiranog) u ukupnoj povr{ini GP,
kao i povr{ine u hektarima pod postoje}im i planiranim javnim zemqi{tem:

ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
17%

OBRA^UN POVR[INA POD JAVNIM ZEMQI[TEM
POSTOJE]E

NOVOPLANIRANE

POVR[INE POD

POVR[INE POD

UKUPNO PO

JAVNIM

JAVNIM

NAMENAMA

ZEMQI[TEM (ha)

ZEMQI[TEM (ha)

(ha)

JAVNE FUNKCIJE

27.84

1.52

29.36

SPORT I REKREAC.

93.93

45.07

139.00

PARKOVSKE POVR[INE

12.64

97.74

110.38

VODENE POVR[INE

9.56

0.00

9.56

KOM.POV. I OBJEKTI

56.98

0.00

56.98

SAOB.POV. I OBJEKTI

221.29

32.59

253.88

[UMSKO ZEMQI[TE

145.53

103.38

248.91

ZA[TIT.ZELENILO

0.00

175.12

175.12

ZELENI KORIDORI

0.00

64.50

64.50

NEIZGRA\ENO ZEMQ.

331.48

0.00

331.48

UKUPNO POD
JAVNIM ZEMQI[TEM

899.25

519.92

1419.17

POBR[INA GP

83%
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Procentualni odnos javnog i ostalog gra|evinskog zemqi{ta -planirano stawe

27%

73%
5204

Po`arevac obuhvata povr{inu od 5204 ha. Od ukupne povr{ine teritorije postoje}e stawe ~ine:
(899.25 ha) 17% povr{ine pod javnim zemqi{tem i (4304.75 ha) 83% povr{ine pod ostalim
zemqi{tem

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
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1. POLAZNA OSNOVA RAZVOJA
karta 2

karta 4

karta 5
karta 3
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3. PRAVILA URE\EWA
3.1. OSNOVNA ORGANIZACIJA NASEQA
Osnovni ciq na~ina organizacije naseqa jeste omogu}avawe polifunkcionalne gradske
strukture, tj. me|usobnog umre`avawa razli~itih niskokonfliktnih aktivnosti kako bi se
stvorio okvir za realizaciju interesa razli~itih u~esnika u gradskom `ivotu.
Organizacija sadr`ja na teritoriji grada vr{ena je po principu komplementarnih, i
kompatibilinih aktivnosti u okviru osnovne ~etiri odsnosno pet urbanih funkcija. Osnovnu
organizaciju naseqa ~ini pet urbanih funkcija: stanovawe, centri, rekreacija, privre|ivawe i
saobra}aj, u okviru kojih se u mawoj ili ve}oj meri mogu organizovati dopunski i prate}i
sadr`aji komplementarnih i kompatibilnih aktivnosti u odnosu na vrstu i intenzitet
konflikata koje odre|ena kombinacija sadr`aja proizvodi.
Pravila izgradwe i ure|ewa prostora definisana su na na~in da omogu}e okvir za budu}i
razvoj daju}i minimale i maksimalne parametre za budu}u izgradwu i ure|ewe prostora.

3.1.1. POSTOJE]E STAWE
Planirana organizacija prostora je izme|u ostalog zasnovana na rezultatima detaqne analize
prostora kroz identifikaciju postoje}e gradske strukture na nivou bloka ili rejona u
perifernim delovima grada. Svakom bloku odnosno rejonu dodeqena je planska {ifra na
osnovu koje se u prilo`enoj tabeli mogu o~itati pokazateqi postoje}eg stawa.

NAMENA
PROSTORA
GRA\EV.
ZEMQI[TE
Namena prostora
1.1. za
javne potrebe
1
Obrazovawe
Zdravstvena
2
za{tita
De~ja i socijalna
za{tita
3
Kultura
i
informisawe
4
Uprava
i
5
administracija
Sport
i
6
rekreacija
7
Zelene povr{ine
Komunalni
povr{ine i obj.
8
Saobra}ajni
9
objekti i pov.
10
Privre|ivawe
11
Posebna namena
12
Vodotokovi
Namena prostora
1.2. za
komercijalne i
ostale potrebe
1
Stanovawe
2
Privre|ivawe
3
Usluge
4
Posebna namena
5
Ostalo
[umsko
2.1. zemqi{te
[ume i za{titno
zelenilo
na
prostorima
nepogodnim
za
1
izgradwu
Poqoprivredno
3.1. zemqi{te
Obradivo
poqopriv.zemq.
1
Podru~je plana

POSTOJE]E
POVR[INE
Ha

%

2437.65

46.84

549.40
11.12

10.56
0.21

10.27

0.20

1.16

0.02

1.94

0.04

3.35

0.06

93.93
12.64

1.80
0.24

56.98

1.09

221.29
81.65
45.52
9.56

4.25
1.57
0.87
0.18

1888.25
924.93
103.15
28.84
5.97
825.36

36.28
17.77
1.98
0.55
0.11
15.86

145.53

2.80

145.53

2.80

2620.82

50.36

2620.82

50.36

5204.00

100.00
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3.1.2. PRAVILA ORGANIZACIJE

3.2. MRE@E I OBJEKTI SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

Pravila organizacije prostora, kao {to je ve} napomenuto, definisana su kroz zastupqenost i
intenzitet kori{}ewa prostora u okviru odre|ene funkcije. Na osnovu gore navedena dva
kriterijuma razlikuju se slede}e gradacije u~e{}a odre|ene funkcije (namene) u konkretnom
prostoru:
1. Namene i aktivnosti koje prete`no u~estvuju u organizaciji prostora;
2. Namene i aktivnosti koje dopuwuju odre|enu prete`nu namenu ili aktivnost u prostoru;
3. Namene i aktivnosti koje prate odre|enu prete`nu ili dopunsku namenu u prostoru.
Veoma je va`no napomenuti da je izbor sadr`aja i aktivnosti koje se kombinuju i mogu
koegzistirati u prostoru vr{en na osnovu tri
kriterijuma kompatibilnosti,
komplementarnosti i neophodnosti koegzistencije funkcija u odre|enom prostoru.
Prva dva kriterijuma opredequju vrstu aktivnosti tj. odre|eni paket aktivnosti koje se
plasiraju u prostor uz minimalne negativne efekte u implementaciji i budu}oj eksploataciji
prostora. Sa druge strane, kriterijum neophodnosti sadr`aja defini{e obavezne sadr`aje
koji se moraju na}i uz odre|enu aktivnost i one mogu biti u zavisnosti od stepena neophodnosti
ili prete`ne ili dopunske ili prate}e u odre|enom prostoru.
Po kriterijumu komplementarnosti i kompatibilnosti definisane su funkcije i aktivnosti koje
dopuwuju odre|ene prete`ne aktivnosti, me|utim nisu neophodne da se na|u u prostoru, ve}
kvalitativno oplemewuju odvijawe odre|ene aktivnosti ili se prirodno javqaqu uz odre|ene
prete`ne namene kao posledica koncentracije qudi, intenziteta kori{}ewa prostora...
Kriterijum kompatibilnosti daje najve}u slobodu u smislu neophodnosti nekog sadr`aja da se
na|e uz neku aktivnost. On zapravo defini{e prate}e aktivnosti, tj. one funkcije koje nisu
neophodne da se na|u u prostoru uz dominantnu namenu, ali su po`eqne da se dese radi
realizacije ve}eg broja interesa i ukupnog kvaliteta prostora.
Kvantifikativni pokazateqi koji opredequju zastupqenost aktivnosti u prostoru definisani
su na slede}i na~in:
• prete`ne aktivnosti 51-100%
• dopunske aktivnosti 31-50%
• prate}e aktivnosti
- 30%
Kvantivikativna zastupqenost prete`nih funkcija definisana je minimalnim procentom
zastupqenosti od 51%, dok je maksimalna zastupqenost dopunskih sadr`aja 40%. To zapravo
zna~i da se odre|enom prostoru mogu na}i dve prete`ne namene u odnosu 51%:49%, koje se
organizuju po vertikali ili horizontali, me|utim daje se primat onoj aktivnosti koja ostvaruje
identitet tog prostora primarni na~in kori{}ewa prostora. Na primer, u zoni poslovnog
stanovawa mo`e se na}i gore navedeni odnos stanovawa i poslovawa, ali identitet tog
prostora je definisan prvenstveno posebnom vrstom stanovawa.

ANALIZA POSTOJE]EG STAWA SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE
ПРОСТОРНО САОБРАЋАЈНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Op{tina i grad Po`arevac imaju izuzetno povoqan razvojni, a posebno saobra}ajno geografski
polo`aj na prostoru Srbije. Naime u funkcionalnom razvojnom smislu grad Po`arevac je centar
regiona, (Brani~evskog okruga), centar op{tine Po`arevac i grad u kome se ukr{taju va`ni
putni pravci, `elezni~ka pruga i vodni putevi.(vidi sliku 1). Va`an razvojni zna~aj proizlazi iz
teritorijalne pripadnosti razvojnim osovinama, dunavskoj i moravskoj na prostoru Srbije.
Slika 1.
Po`arevac regionalni
centar u severoisto~noj Srbiji
Izvor: Prostorni plan R. Srbije

Posebno wegovom razvojnom i povoqnom saobra}ajnom polo`aju
doprinosi neposredna blizina evropski va`nih koridora, putnog
koridor H i vodnog koridor VII.
Kad je u pitawu putni saobra}aj onda je grad Po`arevac va`na
raskrsnica zna~ajnih magistralnih pravaca, puta M 24, koji ima zna~ajnu
eksternu ulogu u povezivawu prostora Vojvodine i severo-isto~ne
Srbije(Pan~evo-Smedrevo-Po`arevac-Majdanpek),
kao
i
grada
Po`arevca sa koridorom autoputa E 75( Koridor H) te puta M 25.1 koji
ima funkciju putne veze severoisto~nog Podunavqa i sredi{weg dela
Centralne Srbije.
(vidi sliku 2)
Navedeni magistralni putevi kao i regionalni putevi R-103 (Kostolac-Po`arevac-@abari), R105
(Ram-Kli~evac-Bratinac-Salakovac-Petrovac),
R-214a
(Po`arevac-Osipaonica)
predstavqaju okosnicu vangradske putne i gradske uli~ne mre`e Po`arevca. Koliko je grad u
putnom saobra}aju dominantan centar severo-istoka Srbije posebno ukazuje brojawe saobra}aja
2001 godine( vidi sliku 3).

Ovakav na~in funkcionalne organizacije prostora zahteva aktivno ~itawe i pra}ewe
realizacije plana, jer on zapravo daje okvir za razvoj. Naime, prate}e aktivnosi se mogu ali i ne
moraju na}i u prostoru, dopunske bi bilo po`eqno da se organizuju u prostoru, dok su prete`ne
neophodne da se u najve}em procentu na|u u okviru odre|ene prostorne celine.
Adekvatno upravqawe prostorom i prepoznavawe razli~itih interesa od strane lokalne
urbanisti~ke i planerske slu`be je neophodno u ciqu realizacije ovog plana na na~in
omogu}avawe polifunkcionalne gradske sredine u kojoj se ostvaruju razli~iti interesi.

Slika 2.
Magistralni i regionalni putevi u okru`ewu
Izvor:PGDS2001; Direkcija za puteve Srbije

Slika 3. Saobra}ajno optere}ewe puteva u
2001 godini
Izvor: PGDS 2001; Direkcija za puteve Srbije
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Mre`a lokalnih puteva na podru~ju op{tine Po`arevac ima saobra}ajnu funkciju sekundarnog
zna~aja. To su ogranci magistralnog i regionalnih puteva do seoskih naseqa i wihova uloga je
vezawe sa unutra{wim podru~jem op{tine.
Saobra}ajni zna~aj upotpuwuje va`na `elezni`ka pruga, Mala Krsna-Po`arevac-MajdanpekBor, koja sa ovim saobra}ajnim sistemom spaja severo-istok Srbije sa evropskim koridorom E80.
(vidi sliku 4)
U neoposrednoj blizini grada bi trebalo da se izvedu dva zna~ajna re~na pristani{ta;
Kostolac i Dubravica, {to bi gradu u dalo izuzetan vodni saobra}ajni zna~aj i vezu sa
evropskim plovnim koridorom H.
Stoga osnovni zakqu~ci ove analize su:гrad Po`arevac je
regionalni centar, centar op{tine te zna~ajna raskrsnica
saobra}ajnih veza u pravcu severo- isto~nog podunavaqa i zapadnog
dela цentralne Srbije i Vojvodine. Posebnu vrednosт ima wegov
veoma povoљan polo`aj u odnosu na saobra}ajne sisteme koridora H
i VII ( puteve, prugu, reke).

Slika
5.Prostorni
Po`arevca

oblik

saobra}ajne

mre`e

Slika 4. @elezni~ka mre`a u okru`ewu
Izvor: Prostorni plan Srbijе

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ
МРЕЖЕ
Na osnovu vizuelnog izgleda grad Po`arevac ima prili~no kopaktnu mre`u saobra}ajnica sa
te`wom za {irewu koridorski u pravcu naro~ito regionalnih putnih pravaca. Iako je osnava
nastajawa zvezdasti oblik, nagla{ena je te`wa ka kompaktnosti posebno u centralnim
gradskim zonama(popuwenost izme|u koridora).
Ovaj razvojni model mre`e mo`e se oceniti kao povoqan za razvoj i ure|ewe u ciqu
kompaktnosti dostupnosti gradskih funkcija sa optimalnim kretawima gradom (odr`iv
saobra}ajni model).
Osnovnu primarnu mre`u putnih saobra}ajnica ~ine trase javnih puteva sa konfornim profilom,
naro~ito magistralni i regionalni putevi, dok sekundarnu mre`u ~ine ulice sa nepovezanom
regulacijom, naro~ito delovi grada nastali nelegalnom izgradwom.
Saobra}ajnu mre`u grada optere}uje za na{e uslove veliki broj vozila (visok stepen
motorizacije u gradu i op{tini oko 1:5), To uslovqava da se tokom dana u gradskoj mre`i na|e u
dinami~kom i miruju}em saobar}aju oko 9.000 domicilnih vozila, 0ko 7.000 sa osnova
magistralnih puteva te oko 4.000 iz gravitacionog podru~ja(op{tine). To ukazuje da se gradom u
toku dana boravi oko 20.000 vozila {tou miruju}em {to u dinami~kom stawu. Gotovo 50% tih
vozila optere}uje centralne gradske zone,
Magistralni putni pravci delomi~no su u povoqnom polo`aju u odnosu na grad i svoju funkciju.
Tako put M 24 veoma povoqno tangira grad i predstavqa ju`nu gradsku obilaznicu, dok put M
25.1 predstavqa ograni~ewe u razvoju, jer svojom trasom prolazi gra|evinskim podru~jem,
prakti~no centralnim delom.
Glavnu gradsku tranverzalu u pracvu jugozapad-severoistok predstavqaju ulice \ure
\akovu}a, ^ede Vasovi}a i Bo`e Dimitrijevi}a koje su zapravo delovi magistralnih puteva M24 i M-25.1 kroz gradsko podru~je.
Regionalni i lokalni putevi povoqnog su odnosa na grad i ~ine zajedno sa magistralnim
pravcima okosnicu mre`e u pravcu kretawa grad okru`ewe i grad pojedine gradske celine. U
gradu je nedefiniran mre`a saobra}ajnica u prstenastom kretawu gradom, naro~ito u sredwem
prstenu i u severnom delu gradskog podru~ja.

Gradsaka uli~na mre`a nije gra|ena za kretawe pe{aka osim u centralnoj gradskoj zoni i
delom u industrijskoj zoni.
U gradu nedostaju parking povr{ine, a posebno u najoptere}enijoj centralnoj gradskoj zoni.
@elezni~ka pruga je u veoma konfliktnom odnosu sa gradskom putnom mre`om, posebno {to se
ona nije dovoqno integrisala sa objektima i okru`ewem.U povoqnom je odnosu `elezni~ka
stanica sa gradskim centrom i autobuskim terminalom.
Osnovna ograni~ewa u dosada{wem razvoju su:
•
•
•
•

Nedovoqno konforna mre`a ulica u prstenastom pravcu kretawa gradom, naro~ito u
delovima grada udaqenijim od centra.
Tranzitni saobra}aj u pravcu Golubca, putem M 25.1 znatno optere}uje gradsku mre`u,
posebno u centralnoj gradskoj zoni.
Problem parkirawa je izra`en, posebno u centralnoj gradskoj zoni i nedefinisan na
celom podru~ju grada.
Pe{a~ki i biciklisti~ki saobra}aj je bez navika kod stanovni{tva i povoqnih fizi~kih
struktura u ulicama, a naro~ito izvan centralne gradske zone.

ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА У ГРАДОВИМА
Osnovno saobra}ajni prioriteti za re{avawe:
1.TRANZITNI SAOBRA]AJ
2.KRETAWE U CENTRU GRADA
3.PARKIRAWE U CENTRU
4. @ELEZNI^KI SAOBRA]AJ INTEGRISATI U FUNKCIJU GRADSKOG I
PRIGRADSKOG SAOBRA]AJA
5.BRZA I BEZBEDNA PROHODNOST GLAVNIM GRADSKIM
SAOBRA]AJNICAMA
6.POVEZANOST POJEDINIH GRADSKIH CELINA SA CENTROM GRADA
7.OMOGU]AVAWE BEZBEDNOG PE[A^KOG I BICIKLISTI^KOG
SAOBRA]AJA
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8.SMAWEWE KRETAWA GRASKOM MRE@OM AUTOMOBILOM I
PRERASPODELA BROJA KRETAWA U KORIST JGP
9.POBOQ[AWE KVALITETA PROFILA ULI^NE MRE@E U FUNKCIJI
SVIH VIDOVA SAOBRA]AJA I U EKOLO[KOM SMISLU
10.SISTEMSKA EDUKACIJA GRA\ANA I DESTIMULATIVNE MERE U
MIRUJU]EM SAOBRA]AJU

Terapijske mere za pojedine prioritetne aktivnosti (nivo standarda u saobra}ajnom
domenu na{ih gradova)
ad1.Sve javne puteve sa magistralnim zna~ajem izmestiti iz gra|evinskog podru~je
grada(obilaznice) sa izgradwom potrebnog broja denivelisanih prikqu~aka( petqi)
ad2.Smawiti kretawa u centru grada, zabraniti saobra}aj u naju`em centru, zabraniti
parkirawe vozila na profilu ulice u centru grada. U svim glavnim gradskim saobra}ajnicama
zabraniti parkirawe u uli~nom profilu (pojedina~na vozila).
ad3. Potpuno ukloniti sva parking mesta na kolovozu i profilu ulice u naju`em centru grada,
izgraditi dovoqan broj parkirali{ta u parteru i u gar`ama po pravilu u podzemqu za
domicilna vozila centra, ali i za o~ekivani broj posetioca zone. Parkirawe po obodu
centralne zone dozvoliti u uli~nom profilu samo ako profil to dozvoqava bez ugro`avawa
pe{a~kog i saobra}aja u kretawu. Po pravilu objekte gara`a podizati na obodu centralne zone
u svim glavnim pravcima, a izbegavati ulaz i izlaz sa glavne gradske saobra}ajnice. Ni jedan
automobil ne mo`e boraviti u miruju}em stawu u centralnoj gradskoj zoni, a da nije za to
pla}ena naknada.
ad4. @eleznica mora iz pasivne funkcije pre}i u aktivnu funkciju grada , posebno u domenu
prevoza putnika u prigradskom i gradskom saobra}aju, uspostavqawem sistema ,,gradske
`eleznice,,. Tako}er je proritetno minizirawe wenih negativnih uticaja(pregra}ivawe grada,
izgradwom denivelisanih ukr{tawa sa glavnim gradskim saobra}ajnicama(po pravilu
podvo`waka) i dovoqnog broja pe{a~kih prelaza.Teretni saobra}aj nastojati izmestiti iz
naju`eg graskog jezgra.
ad5.Sve glavne gradske saobra}ajnice u funkciji javnih saobra}ajnica, saobra}ajnica I i II
reda, moraju prvenstveno biti u funkciji kretawa te treba zabraniti parkirawe i druge vrste
ometawa kad je kolovoz u pitawu i pe{a~ka staza.
ad6. Pojedine funkcionalne gradske celine treba da su povezane sa centrom brzom gradskom
saobra}ajnicom , a me}usobne komunikacije izme}u gradskih celina obezbediti
saobra}ajnicama, (gradski prstenovi)
Ad7. U gradu treba u potpunosti rehabilitovati pe{a~ki i gdje je to opravdano i biciklisti~ki
saobra}aj. Samo iznimno u profilu ulice mo`e biti kolovoz u istoj funkciji kretawa
(automobil, pe{ak). I to kod ulica mawe {irine regulacije od 5.m. Po pravilu pe{a~ki
saobra}aj mora biti denivelisano odvojen od kolovoza saobra}ajnice (min za visinu ivi~waka).
Centar grada treba dominantno podrediti kretawima pe{a~kog saobra}aja. U gradu obavezno
treba izdvojiti pe{a~ke zone koje treba posebno za{tititi od motornog saobra}aja (zone
odmora rekreacije, pe{a~ke zone za poslovnu funkciju i trgovinu, pe{a~ke zone za kretawa
stan-posao i duge potrebe u kretawu gradom).
ad8. JGP ili masovan gradski prevoz mora do`iveti potpunu afirmaciju i postati glavno
prevozno sredstvo za kretawe gradom. Rekonstrukcija ulica u toj funkciji, raskrsnica i dr.
treba da budu prioritetne investicije. Cena prevoza mora biti stimulativna, kvalitet
besprekoran. Sve glavne gradske saobra}ajnice moraju imati izgra|ena autobuska stajali{ta,
kao i sve ulice kojima to profil omogu}ava. Treba planirati sve vrste mogu}eg prevoza,
tranvaj, trolejbus, `eleznica, i dr.

ad9. Uz ocenu da su profili uli~nih mre`a zapu{teni, neophodna je rekonstrukcija u ciqu
ostvarivawa saobra}ajnog profila koji je mogu}. Probijawe novih ulica u grаdskom tkivu i
ru{ewe ku}a izuzetne su intervencije. Izgradwa obilaznice, modernog asfaltnog kolovoza u
svim ulicama, izgradwa pe{a~kih staza, zelenih povr{ina, parkirali{ta, autobusnih
okreti{ta, parkinga za teretne atomobile, gara`ne objekte, semaforizacija, vertikalna i
horizontalna signalizacija su prioritetne investicije u saobra}ajnu rekonstrukciju grada.
ad10. Po{to su stru~waci postigli kncenzus da je graditeqstvo grada izgubilo bitku sa
automobilom, tu ~iwenicu treba objasniti gra|anima. Automobil mora postati briga i wegovog
vlasnika i on treba platiti wegovo kretawe gradom, a naro~ito wegovo parkirawe u centralnoj
gradskoj zoni. [to se bude racionalnije
kretao mawe }e imati i tro{kova. Stmulisati treba one koji na posao idu JGP i koji druge svoje
potrebe zadovoqavaju JGS. Treba putem medija i besplatnih tribina gra|anima ukazati na
probleme i mere kojim se oni mogu prevazi}i da bi stawe bilo odr`ivo. Saobra}ajna kultura
treba dobiti vi{e prostora u {kolstvu.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ-МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА ОКРУЖЕЊЕ
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
Tranzit
Najve}a investicija i osnovni problem svakog grada je izgradwa obilaznice sa ciqem
izme{tawa tranzitnog saobra}aja, posebno iz centralnih gradskih zona. Tako sav tranzit iz
pravca koridora H i Smedereva prema Goluпcu ulazi u gradsko tkivo Po`arevca i posebno
negativno uti~e na kvalitet `ivqewa u slede}im ulicam: \ure \akovi}a, ^ede Vasovi}a,
Bra}e Vujovi}a, Lewinova i Bo`e Dimitrijevi}a, koje ~ine trasu Magistralnog puta M 25.1. Na
osnovu saobra}ajnog optere}ewa vidi se da u toku dana u grad iz pravca autoputa u|e i li
iza|e 4738 vozila, a iz pravca Goluпca 3102 vozila. To saobra}ajno optere}ewe posebno
optere}uje centar grada i to ulice, Trg Bra}e Vujovi}a, ulicu Taba~ka ~ar{ija i Lewinovu.
Sada{we rastere}ewe ovog pravca u gradskom tkivu je obezbe|eno izgra|enom obilaznicom u
pravcu severo zapada.
Jo{ bi trebalo kao kratkoro~no re{ewe, bez ve}ih ulagawa, sa raspodelom saobra}ja kao i do
sada s tim {to bi postoje}e ulice trebalo saobra}ajno regulisati u funkciji za{tite gra|ana,
sa poboq{awem vertikalne i horizontalne signalizacije, semaforizacijom, kontrolisanim
parkirawem i drugim merama u domenu saobra}ajne leistrative.
Br`e i racionalnije kretawe gradom
Pored izme{tawa tranzitnog saobra}aja iz gradskog podru~ja, neophodno je definisati i
ostale intervencije u postoje}oj mre`i radi poboq{awa kretawa u gradskoj saobra}ajnoj
mre`i. Ciq je br`e i smawewe kretawa automobilom.
Urbano morfolo{ka matrica grada kojoj je osnova koridorsko kretawe prema centru sa te`wom
ka kompaktnom modelu gradske saobra}ajne mre`e optimalno je re{eno kretawe od priferije
prema centru, ali se nije definisalo u potpunosti kretawe me}u zonama, odnosno do kraja nisu
formirani gradski prstenovi.
Такође, предложени систем уличне мреже, која у основи има радијално-прстенасти облик,
значајно је побољшан са два планирана прстена градских саобраћајница и два полупрстена које
чине сабирне саобраћајнице које требају да омогуће бољу комуникацију приликом изворноциљних и транзитних кретања, а које не пролазе кроз централно подручје.
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Na grafi~kom prilogu код укрштања магистралних и регионалних путева definisana su mesta
gde se predvi|a izgradwa denivelisanih raskrsnica kako bi se ova укрштања на безбедан
начин решila.
Funkcionalna klasifikacija ulica
Osnovni uslovi za kategorizaciju ulica u mre`i grada su wihova uloga u kretawu i mogu}nosti
veza u ciqu obavqawa tranzita, veza sa okru`ewem, kontinuitet veza centar grada i ostalih
zone kao i unutra{we kretawe izme|u zona i unutar zona i dr.
Уличну мрежу Пожаревца чиниће следеће категорије саобраћајница:
- градска магистрала-обилазница,
- градске магистрале,
- градске саобраћајнице и
- сабирне саобраћајнице.
Категорисане саобраћајнице у планском периоду имаће следеће дужине:
- градска магистрала – обилазница .......................................... 11,78 км
- градске магистрале .............................................................. 20,85 км
- градске саобраћајнице........................................................... 18,95 км
-сабирне саобраћајнице ......................................................... 47,67 км
Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг
саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард.
Градска магистрала-обилазница простире се северном и северо-западном страном насеља
повезујући најважније улазно-излазне правце и опслужујући највећи број изворно-циљних и
транзитних кретања, на високом нивоу услуге.
Укрштања gradske magistrale-obilaznice са осталим саобраћајницама предвиђено је са
четири денивелисане раскрснице од којих је једна изграђена и са pet површинскih раскрсницa.
Градске магистрале су саобраћајнице која се надовезују на мрежу магистралног пута и градске
магистрале-обилазнице, при чему се протежу већим делом посматране територије повезујући
различите градске садржаје (становање, рад, централна подручје...) и опслужује значајан део
изворно-циљног и локалног саобраћаја.
У категорију градских магистрала убрајају се:
•
•
•
•
•

правац улица 27. априла, Косовске и регионалног пута Р-103
правац улица Радомира Вујовића, Чеде Васовића и Ђуре Ђаковића
правац улица Вардарске, Југ Богдана, Дунавске и регионалног пута Р-107б
правац улица Војске Југославије, део улице Вука Карађића и регионалног пута Р-103
правац улица Боже Димитријевића и пута за Велико Градиште

Градске саобраћајнице су у основи намењене средњим и дугим унутарградским путовањима,
повезују сабирне саобраћајнице и локалне путеве (који се пружају изван градског подручја) са

градским магистралама и обаилазницом , као и стамбене зоне са градским центром и осталим
садржајима при чему опслужују највећи део локалног саобраћаја. У категорију градских
саобраћајница убрајају се:
•
•
•
•
•
•
•

правац улица IV Личке дивизије, део улице Моше Пијаде и регионалног пута Р-107б
правац улица Кнез Милошев венац, Косте Аброшевића и Индустријске
улица Лоле Рибара
правац дела улица Партизанске
правац улица Воје Дулића,део улице Јована Шербановића и део улице Стари Корзо
правац улица Ратарске, Немањине,Таковске и део улице Лењинове
правац улица Капетан Мишине, Пожаревачког мира, Светислава Урошевића и
Југовићеве

ГУП-ом планирана је и изградња нове градске саобраћајнице која би са постојећим градским
саобраћајницама чинила један прстен.
Планирана градска саобраћајница чинила би везу између улица Змај Јовине и Забелске,
Забелске и Војске Југославије, Војске Југославије и пута за Велико Градиште.
Укупна дужина новопланиране градске саобраћајнице износила би око 4,15км
У категорију сабирних саобраћајница убрајају се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

правац улица Братства Јединства и Печанске улице
правац улица Раде Слободе и Приштинске
правац улица Вељка Влаховића, Змај Јовине и пута за Брежане
улица Милоша Обилића
улица Косте Стаменковића
део улице Партизанске
правац улице Кнеза Лазара и Дугошевића
део улице Синђелићеве
правац улице Колубарске и Изворске
део улице Хајдук Вељкове
правац улица Цара Душана и део улице Хајдук Вељкове
правац улица Моше Пијаде и пута за Петровац
правац улица Моравске и пута за Драговац

ГУП-ом планирана је и изградња нових сабирних саобраћајница
•
•

•
•
•

спољњи полупрстен који представља везу између улице Индустријске и пута за
Драговац, пута за Драговац и пута за Брежане, пута за Брежане и улице Забелске,
улице Забелске и улице Печанске у укупној дужини од 6.05 км
унутрашњи полупрстен који представља везу између улице Ђуре Ђаковића и
Индустријске, Индустријске и пута за Драговац, пута за Драговац и пута за Брежане, пута
за Брежане и улице Забелске, улице Забелске и улице Печанске у укупној дужини од
5.25 км
веза измеђуи улице Раде Слободе и градске магистрале-обилазнице (1.62км)
веза између улице Цара Душана и пута за Петровац (0.4км)
веза између улице Индустријске и Ђуре Ђаковића (1.44км)
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•
•
•
•

веза између регионалног пута Р-103 и улице Ђуре Ђаковића(1.65км)
веза између регионалног пута Р-103 и Р-107б(1.05км)
веза између регионалног пута Р-107б и улице Пажаревачких
одреда(0.92км)
веза између улице Пажаревачког мира и М25.1(5.33км)

Stanovnici predmetne zone parking pla}aju mese~nom ili godi{wom preplatom,
Deo kapaciteta mo`e biti izdvojen za slu`bene parkinge, ali sa punom naplatom,
партизанских

Укупна дужина новопланираних сабирних саобраћајница износи 23.71км.

▪
▪

Kad je budu}a izgradwa grada u pitawu onada se striktno treba pridr`avati slede}ih
globalnih standarda i pravila:
▪

Изградања и реконструкција категорисаних саобраћајница реализоваће се према приоритетима
у складу са значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са средњорочним
програмима развоја. У првом средњорочном периоду плана потребно је унапредити уличну
мрежу кроз побољшање управљања саобраћајем и изградњу и реконструкцију приоритетних
деоница што би уз минимална инвестициона улагања допринело до најрационалнијег
искоришћењу постојећих капацитета.
У планском периоду улична мрежа треба да омогући измештање транзитних токова изван
централног подручја града као и да обезбеди унутарградска кретања која ће генерисати
планирана намена површина.
Напомена:
Ширина приватног пролаза, уколико је један корисник у питању, саставни је део његове
парцеле, док се у случају постојања више корисника, површина издваја као заједничка.
Miruju}i saobra}aj

    .
Parkirawe automobila u gradovima postaje gotovo nere{iv problem, a posebno se on ispoqava u
ukupnom saobra}ajnom abijentu centralne gradske zone. U gradu Po`arevcu miruju}i saobra}aj
je problem zbog nepovoqne {irine uli~nih profila , zbog nedovo`nog broja izgra|enih parking
povr{ina ali i nediscipline voza~a i nebrige nadle`nih institiuciaj. Poseban problem je
deficit parking mesta u centralnoj gradskoj zoni i prakti~no iscrpqene mogu}nosti zauzimawa
povr{ina za pove}awe parking mesta.
O problemu parkirawa i ure|ewu ovog zna~ajnog saobra}ajnog segmenta nema relevantnih
istra`ivawa, ali je vizuelnim pregledom stawa jasno da je ova zna~ajna gradska funkcija
godinama zanemarivana.
Osnovni je zakqu~ak da postoji debalans parking mesta u odnosu na potrebe, naro~ito ure|enih
parkinga, asfaltiranih i opremqenih sa saobra}ajnom signalizacijom. Ocena je da bi u
sada{wosti potrebe za parkinzima zadovoqilo oko 2000 ure|enih parking mesta u {iroj
gradskoj zoni.

Мере које су дефинисане у оквиру краткорочних мера, а које су усмерене на
балансирање захтева за паркирањем и расположивог броја паркинг места, су у
најкраћем:
режим паркирања
тржиште паркинг места
тарифни систем и
систем контроле и санкционисања прекршаја у паркирању.
Treba primeniti slede}e principe:
Sva parking mesta u centralnoj gradskoj zoni moraju biti u sistemu naplate,

Sva ostale potrebe treba diferencirano napla}ivati.
Na nivou grada treba osnovati JP koje }e na osnovu pozitivne regulative upravqati ovim
za poslovawe sve atraktivnijim gradskim resursom.

▪
▪

Svakoj novoj stambenoj jedinica u kolektivnoj izgradwi treba izgraditi jedno parking
mesto po pravilu u gabaritu zgrade ili parcele(podzemne gara`e),
Kad je u pitawu individualna stambena izgradwa onda se potreba za parkirawem
obezbe|uje unutar parcele.
Kad je u pitawu ostala poslovna ,proizvodna i druga izgardwa onda se broj parking mesta
mora osigurati unutar parcela ili objekata po va`e}im standardima kad je centralna
zona u pitawu, a na ostalim prostorima mogu}e je i na profilu javnog zemqi{ta (ulice).

Osnovni standardi za budu}e stawe kod dogradwe i nove stambene i duge izgradwe , na jedno
parking mesto po delatnostima iznose:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

individualni stambeni objekti...........................100-120 m2
individualni stambeni objekti,vi{e stanova...1. stan
stambeni objekti- zgarade, blokovi.....................1. stan
kancelarije..............................................................30m2 bruto povr{ine
trgovine....................................................................6om2 bruto povr{ine
hoteli........................................................................3. kreveta
restorani, kafane,..................................................4 sede}a mesta
moteli.......................................................................1. soba
bioskop, dvorane.................................................... 10 stolica
bolnica.................................................................... 4-5 kreveta
sportske dvorane, stadioni, sportski tereni.....8-12 gledalaca
{kole.........................................................................1 u~ionica

У зонама индивидуалног становања за паркирање се планирају индивидуалне гараже у оквиру
парцела.
ГУП-ом предвиђа се и изградња јавних гаража и то у Таковској улици преко пута хотела *Дунав*
и iza postoje}e robne ku}e u ulici Sin|eli}evoj, kao i izgradwa dva parkinga za tranzitni
saobra}aj du` gradke magistrale-obilaznice.U industrijskoj zoni u ulici \. \akovi}a
predvi|a se igradwa javnog parkinga za industrijske i druge sadr`aje
Ta~an polo`aj javnih gara`a, javnih parkinga za tranzitni saobra}aj i javnog parkinga
namewenog za industriju dati su u grafi~kom prilogu.
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
Jedna od va`nih preporuka najnovijih Poveqa o saobra}aju evropskog predznaka je afirmacija i
ve}e u~e{}e kretawa gradom u vidu pe{a~ewa i vo`we biciklom.
Posebno se pe{a~ewe predvi|a u centralnim gradskim zonama, ali i u pravcu: rada i stanovawa,
stanovawa i rekreacije, i dr.
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U tom ciqu posebnim dokumentima planskog karaktera defini{u se i klasificiraju ulice.
Tako se mogu definisati slede}e kategorije ulica po svojoj ulozi u pe{a~kom saobra}aju kao
jednoj od ravnopravnih komponenti ukupnih kretawa gradom. Stoga u gradu mo`emo definisat:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

~iste pe{a~ke ulice i trgove, su ulice gdje je dozvoqen samo pe{a~ki saobra}aj uz
kontrolisano kretawe domicilnih vozila i dostava robe,
~ista pe{a~ka zona, je zona sa mre`om ulica i re`imom saobra}aja kao u prethodnom
tipu,
centralna pe{a~ka zona, je zona u centru grada gdje se saobra}aj mo`e odvijati
alternativno(ograni~eno vremenski za me{ovit saobra}aj)
regulisana pe{a~ka zona, je zona u kojoj dominira pe{a~ki saobra}aj sa dozvolom
kretawa domicilnih vozila i vozila dostave robe,
pe{a~ke komunikacije(spojne ulice, prolazi i dr), imaju ulogu povezivawa dve zine ili
funkciju, stan- parking, stan-trgovina.
pe{a~ke staze, sve ulice koje mogu imati kolovoz sa po prvilu ovostranom pe{a~kom
stazu od min 1.5m {irine i denivelisanu u odnosu na kolovoz, min 12cm iznad klovoza.

▪
Po`arevac ima veoma povoqne uslove za razvoj ovog vida saobra}aja, ali osim povoqnosti koje
ima centralna gradska zona, ne vidi se sistemski pristup ovom va`nom saobra}ajnom segmentu u
ostalim gradskim zonama.
На свим новопланираним саобраћајницама предвиђени су тротоари.

GENERALNO REGULACIONO RE[EWE
Predlo`eni sistem saobra}aja predstavqa nadgradwu postoje}e saobra}ajne matrice
na podru~ju generalnog plana. Имајући у виду trase planiranih saobra}ajnica u
generalnom sistemu regulacije naseqa ne}e do}i do bitnih promena.
Generalnim regulacionim re{ewem definisane su regulacione {irine za:
•
•
•
•
•
•

gradska magistrala-obilaznica ................................. 15-21m
gradska magistrala ...................................................... 13-19m
gradska saobra}ajnica .................................................. 11-17m
sabirna saobra}ajnica .................................................. 9-16m
ostale saobra}ajnice ................................................. min. 7m
trotoari,бициклистичке i pe{a~ke staze ............... min. 1,5m

GENERALNO NIVELACIONO RE[EWE
Kao osnova za generalno nivelaciono re{ewe poslu`ila je analiza nagiba povr{ine reqefa za
podru~je GUP-a. Nivelete postoje}ih saobra}ajnica se zadr`avaju.
Za novoprojektovane saobra}ajnice projektovati tako niveletu da maksimalno prati postoje}i
teren, da bi se na taj na~in izbegle ve}e koli~ine zemqanih radova. Projektovane saobra}ajnice
koje se nadovezuju na postoje}e deonice nivelaciono se moraju prilagoditi postoje}im
niveletama.

Status regulisane pe{a~ke zone mogao bi dobiti u`i centar grada. Ostale ulice u {iroj
centralnog gradskoj zoni treba da imaju status pe{a~kih staza.
У самом центру града предвиђа се пешачка зона.

Do promena niveleta do}i }e na deonicama novih saobra}ajnica, {to }e biti
definisano regulacionim planovima i drugom urbanisti~kom dokumentacijom.
U generalnom nivelacionom re{ewu daju se osnovni nivelacioni elementi, koje treba
po{tovati u razradi GUP-a.

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ

Elementi za nivelaciju maksimalni nagibi:

Uvo|ewe biciklisti~kog saobra}aja u saobra}ajni sistem grada zahteva slo`en i sistemski
pristup. Nepostojawe tradicije, sku~eni profili ulica i promena navika stanovni{tva uz
poprili~no investirawe osnovni su razlozi za pesimizam.
Za uvo|we ovog vida saobra}aja po pravilu je potrebno predvideti slede}e aktivnosti:
▪ u planovima predvideti biciklisti~ke staze kao optimalan model i stalno ga
dogra|ivati,
▪ posebnom regulativom obavezati graditeqe stanova da u zgradama grade prostorije za
gara`e bicikla,
▪ organizovati punktove za ostavqawe bicikla sa ~uvarskom slu`bom, kao i nosa~e
(re{etke ) za ostavqawe bicikala,
▪ povezati susedna naseqa i podr~ja sa stazama za du`e vo`we,
▪ animacijom stanovni{tva stvarati pozitivan ambijent o biciklu kao prevoznom sredstvu
Na osnovu sada{wih mogu}nosti pogodne ulice za biciklisti~ki saobra}aj su po pravilu u {iroj
gardskoj centralnoj zoni, a za du`e rekreativne staze pogodne su ulice u funkciji regionalnog
i lokalnog saobra}aja.
Овим ГУП-ом предвиђена је изградња 25.03 км бициклистицких стаза

•
•
•
•
•

gradska magistrala-obilaznica ................................ 5%-6%
gradska magistrala ..................................................... 5%-6%
gradska saobra}ajnica ................................................ 6%-7%
sabirna saobra}ajnica ...................................................... 7%
ostale saobra}ajnice ....................................................... 12%

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
Op{ti po`eqan model kretawa gradom je da se sva kretawa odvijaju u odnosu JGP-individualno
vozilo 60:40. Danas u mnogim na{im gradovim taj je odnos u najpovoqnijoj vrijanti obrnut
odnos.Sada{we stawe u Po`arevcu u tom domenu nije zadovaoqavaju}e,jer JGP u klasi~nom
smislu nije dovoqno afirmisan. Stoga treba na osnovu programske studije revitalizovati JGP,
afirmisati TAHI prevoz i uz stimulaciju oba sistema umawiti kretawa gradom individualnim
automobilom. Realno je planirati i ukqu~ivawe `eleznice u JGP uspostavqawe gradske i
prigradske `eleznice.
Osnovni uslovi za afirmaciju JGP su:
▪
▪

osnovati JP za tu funkciju,
JGP podrediti profile ulica pre svega glavnih grdskih saobra}ajnica, inovirawem
horizontalne i vertikalne signalizacije u ciqu prioriteta JGS
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▪
▪

izgradwom autobusnih stajali{ta sa nadstre{nicama, izgradwom okretnica i dr.,
uvesti dovoqan broj polazaka i potrebnu u~estalost,

САОБРАЋАЈНИ ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОБЈЕКТИ
Pored brige o mre`i saobra}ajnica u sistemu ukupne efikasnosti odvijawa saobra}aja u gradu
va`ni su i saobra}ajni objekti odnosno, prate}i sadr`aji. To su po pravilu: autobusna i
`elezni~ka stanica ,benzinske stanice, parkinzi za teretna vozila, autobusna stajali{ta.
Sada{wa lokacija autobusкe i `elezni~ke stanice je po principu uobi~ajene multimodalnosti,
te je potrebno jo{ vi{e integrisati te dve bliske celine. Sada{wa `elezni~ka stanica treba
da dobije konforno stajali{te JGP( sa vi{e mesta za autobuse) i tako bi se postigla
mulimodalnost sa gradskom mre`om. nivoa.
Sada{wa autobusna i `elezni~ka stanica treba da dobiju na istim lokacijama bogatije i
funkcionalnije sadr`aje.
Benzinske stanice su ~esto veoma tra`eni objekti sa kontraverznim lokacijama. Sada{we
benzinske stanice su po kriterijuma kvantiteta dovoqne (2-3.00 vozila na jednu stanicu), ali po
kvaliteti lokacija one nisu najpovoqnije. Naime u ciqu smawewa kretawa po gradskoj mre`i
neki gradski delovi nisu pokriven ovim uslugama. Ovim GUP-om previ|a se izgradwa dva para
benzinskih stanica du` ju`ne i zapadne obilaznice.Osnovni kriterijum koji mora zadovoqiti
lokacija za benzinsky stanicu je da se izradi strate{ka procena uticaja na `ivotnu sredinu.
Me|usobno rastojawe dve benzinske stanice sa jedne i druge strane du` jednog pravca nebi
smelo da bude ve}e od 700m.
Kad su ukr{tawa saobra}ajnica u pitawu onda se treba pridr`avati slede}eg standarda:
▪ Put M24 i obilaznica(poluprsten) treba da se denivelisano ukr{taju(petqa) sa
pravcima glavnih gradskih saobra}ajnica   
▪ Sva ukr{tawa glavnih gradskih saobra}ajnica me|usobno treba da su opremqena
svetlosnom signalizacijom(semafori)
▪ Sva ukr{tawa glavnih gradskih saobra}ajnica sa prugom treba da su denivelisana.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Iako je pro{lim planskim dokumentom(GUP) bilo predvi|eno izme{tae pruge iz centralne
gradske zone, o~ito je da je ta planska vizija nerealna. Danas u stru~nim krugovima ne
prevladava model izme{tawa pruge, ve} wena afirmacija u prevozu putnika i roba u interesu
razvoja grada. Uz planirawe revitalizacije prevoza putnika, planira se izme{tawe funkcije
teretnog saobra}aja, a to je Po`arevcu mogu}e na kraku prema industrijskoj zoni. Ure|ewe
putni~ke stanice, denivelacijom koloseka pri ukr{tawu sa va`nim saobra}ajnicama i
izme{tawe teretne stanice uz afirmaciju gradskog i prigradskog saobra}aja bila bi
koncepcija razvoja `eleznice na podru~ju grada. Me|utim ovim GUP-om se u potpunosti ne
odbacuje mogu}nost izme{tawa pruge iz centralne gradske zone, to ostaje као алтернативно
mogu}e решење. .

3.3. GRADSKI CENTRI I CENTRALNE AKTIVNOSTI
0.1. Анализа постојећег стања - методски поступак
0.1.1. Дефиниција градских централних активности
Централне функције, као израз односа међузависности друштвених потреба и одгогаврајућег
урбаног облика, обухватају читав спектар разноврсних активности које се манифестују у више
различитих просторних облика. У том смислу, када се за основу њихове класификације узму
карактеристике друштвених потреба којима су оне коресподентне, у погледу начина њиховог
задовољавања и просторног организовања, онда говоримо о три основне групе: - функцијама
друштвеног стандарда; - управљања и заштите; и – комерцијалним функцијама. Све три
основне групе даље садрже низ подгрупа различитих активности. Функције друштвеног
стандарда и управљања и заштите спадају у јавне службе, које су предмет посебне обраде
овога Генералног плана (ГП), те ће наша пажња бити усмерена пре свега на комерцијалне
функције.
Уколико се за основ класификације центара узме учесталост потреба становништва, онда се
заправо ради о функционалној класификацији центара којом се они деле на : - опште центре1, у
којима су заступљене активности које одговарају потребама највећег дела популације
гравитационог подручја центра, и – специјализоване центре, који су у функцији специфичних,
ванредних или посебних потреба популације, или дела популације гравитационог подручја
центра. За разлику од општих центара у којима се групишу комуникационо интензивни садржаји,
што подразумева њихову најширу отвореност према свим посетиоцима па и оним случајним, у
специјализованим центрима се јављају радно и капитално интензивне, функционално издвојене
делатности.
Фреквенција задовољавања потреба обрнуто је пропорционална периметру гравитационог
подручја. Свакодневне потребе се најчешће задовољавају у месту становања у центрима нижег
ниова, па гравитационо подручје дефинише пешачка доступност. Периодичне потребе имају
веће гравитационо подручје дефинисано сложенијом саобраћајном доступношћу.

0.1.2. Основни структурални показатељи
Оптимална функционала организација неког центра у оквиру система градских центара може
се посматрати са два становишта: 1) унутрашње организације центра, где се ниво
организованости мери конгруенцијом основних варијабли: људских пореба, локационих захтева
централних активности, локацијских услова простора центра и урбаног континуитета и 2)
релацијског односа са припадајућим окружењем и другим центрима у систему, где се ниво
организованости центра мери његовим односом са гравитационим подручјем и осталим
центрима у систему.

1

Деле се на : - локални центар, првог степена , центар стамбене заједнице који задовољава
свакодневне потребе становништва, - центар градске четврти, рејона градске општине,
задовољава претежно оне потребе које се испољавају повремено , - главни градски центар ,
централна зона града првенствено у функцији потреба које се изузетно и повремено
испољавају.
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Оптимална просторна организација неког центра изражава се критеријумима који описују
ниво оптималности услова који пружа простор центра: - функционалност простора, – могуђност
трансформисања простора у односу на динамику очекиваних промена у току експлоатације, рационалност просторне организације – рационалан ниво трошкова изградње, уређивања,
опремања и коришћења простора, -атрактивност простора – квалитет амбијента, животних и
радних услова и - приступачност центру.

централитету и приступачности у функцији времена и простора. Укупна привлачност не може се
квантитативно исказати јер представља квалитативни показатељ. У том смислу може се
посредно исказати преко следећих критеријума: - квалитет амбијента, - културно историјске
вредности простора, - архитектонско-обликовни квалитети простора и сл. за које је могуће
дефинисати низ квантитативних показатеља.


По дефиницији, систем градских центара је отворен и веома динамичан, а односи који у њему
владају дефинисани су карактеристикама релација између структуре централних места и
структуре актера који конзумирају његове функције. Иако је свако централно место по читавом
низу карактеристика својствено и специфично, могуће је издвојити сет основних карактеристика
којима се врши њихова структурална категоризација и дефинисање улоге у систему центара :


Концентрација

Да би се могла идентификовати категорија центра у некој урбаној структури, у оквиру ње мора
постојати на одређеном месту у простору града одређена концентрација централних садржаја.
Степен концентрације централних активности у одређеном простору изражава се односом
између броја централних активности по централном месту, површине активиране централним
активностима и броја запослених по поједином централном месту и укупног броја централних
места као и укупне површине централних места у граду у целини. Степен концентрације
централних активности у одређеном простору изражава се коефицијентом концентрације К.
Утврђивање коефицијента концентрације вршили смо одређивањем односа између површине
заузетости централних активности по централном месту и укупне површине заузетости
централних места у граду у целини, услед недостатка података о укупним површинама
активираним централним активностима као и о броју запослених по појединачној централној
активности. Коефицијент концентрације може имати вредност између 0 и 1:
1.
2.
3.
4.

0.50<К>1.00 – главни градски центар
0.30<К>0.50 – виши ниво центара
0.10<К>0.30 – средњи ниво центара
0.03<К>0.10 – нижи ниво центара


Централитет

Централитет је карактеристика којом се дефинише релацијски однос посматраног центра са
окружењем, и он дефинише његове функционалне односе у структури центара, као и односе са
другим функцијама у окружењу. Утврђивање вредности централитета у форми квантитативног
показатеља израчунава се коришћењем више нумеричких метода: - метода функционалног
индекса по Давиесу, - метода гравитационог модела, метода утврђивања потенцијалног
тржишта трговине на мало.


Привлачност центра

Функционална привлачност дефинисана је структуром и капацитетом централних активности
које су у њему у неком степену концентрисане, и оствареном приступачности из непосредног
окружења. Укупна привлачност центра продукт је функционалне привлачности и просторнофизичких својстава и квалитета амбијента у коме се функције централитета одвијају.
Функционална привлачност центра у квантитативном изразу управно је пропорционална

Приступачност

Приступачност центру изражава поље избора остварења различитих комуникационих веза са
центром. Постоји више квантитативних метода за израђивање поља изо-приступачности некој
локацији заснованих на основним методама проналажења критичног пута по различитим
критеријумима. Осим спољне приступачности мора постојати и испуњен захтев унутрашње
приступачности у оквиру организације самог центра. Овде су критеријуми пре свега у сфери
пешачке доступности и расположивог паркинг простора. Изражавамо је као меру саобраћајне
(свих врста саобраћаја) повезаности центра са припадајућим гравитационим подручјем,
односно меру саобраћајне просторне приступачности појединим активностима у центру.

0.1.3. Методолошка поставка аналитичког поступка
Поступак анализе централних функција кретао се у правцу јасног и прецизног дефинисања
централних места, ниховог просторног обухвата, функционалне структуре и облика централних
места у граду и њихових међусобних релација. Аналитички поступак се одвијао у три корака:
1. Први корак анализе - идентификација мреже централних простора: састојао се у
уочавању зона (линијских и пунктуалних) у оквиру којих се појављују централне
активности. Уочена су сва централна места, која заправо представљају просторну
дистрибуцију централних активности у граду. Потом је извршено утврђивање
коефицијента концентрације (к) сваког појединачног централног места као основног
показатеља идентификације датог простора као центра у градском систему центара.
Очекивани резултат оваквог аналитичког поступка састојао се у утврђивању постојеће
функционалне структуре система центара, његовог облика, степена развијености и
потенцијалних праваца развоја на бази постојећих трендова.
2. Други корак анализе - идентификација структуре система центара: састојао се у
дефинисању врсте (општи или специјализовани) и ранга центара (локални, градске
четврти – насељски и главни). Основни кртитеријуми за овакво структурно дефинисање
мреже централних функција у граду били су центалитет и концентрација. Централна
места за која је у претходном аналитичком кораку утврђено да својом концентрацијом не
могу бити дефинисани као засебни центри (к<0.03), а која су просторно и функционално
блиска, груписана су у зоне потенцијалних центара. За ове центре су у другој итерацији
аналитичког поступка измерени остали основни показатељи (централитет, присупачност
и привлачност). Такође, овим кораком су дефинисане и следеће карактеристике центара:
- облик центра (на основу просторног обухвата), и - функционална структура центра (на
основу броја и врсте централних садржаја).
3. Трећи корак анализе - идентификација трендова, потенцијала и ограничења за
развој: састојао се у утврђивању степена развијености центара у систему.
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0.2. Опис и оцена стања - аналитички резултати
На основу аналитичког поступка у првом кораку анализе постојећег система центара у граду
КРИТЕРИЈУМ

ИНДИКАТОРИ

1. КОНЦЕНТРАЦИЈА (К)

0.03 – 0.10
0.10 – 0.30
0.30 – 0.50
0.50 – 1.00
Уз саобраћајни правац
Око значајног пункта
Преовладава 1-2 функције
Не постоји доминантна ф-ја
Гравитира цео град
Гравитира део града

2. ОБЛИК ЦЕНТРА
3. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
4. ЗНАЧАЈ ЦЕНТРА

ВРСТА ЦЕНТРА (на основу важећег
критеријума)
Нижи ниво центра
Средњи ниво центра
Виши ниво центра
Доминирајући главни градски центар
Линијски центар
Пунктуални центар
Специјализовани центар
Општи центар
Градски ниво
Локални ниво

Пожаревцу идентификовано је 8 централних места која су затим квантификована на основу
концентрације сваког појединачног централног места (Табела 1).
У другом кораку анализе, а на основу података добијених у претходном кораку, груписана су
просторно и функционално блиска централна места ниског коефицијента концентрације и
дефинисана као потенцијалне зоне центара. На тај начин централни простори су генерално
разврстани у две групе:
1. Идентификовани централни простори и
2. Потенцијални централни простори

Под потенцијалним централним просторима подразумевају се они простори код којих је уочено
груписање централних активности, али ови централни простори имају још увек концентрацију
мању од 0.03. Тренд груписања централних активности уочен је уз главне саобраћајне правце.
Идентификовани централни простори су они општи или специјализовани центри код којих је
концентрација централних активности већа од 0.03 или они општи или специјализовани центри
код којих је концентрација мања од 0.03, али у себи садрже барем једну од централних
социјабилних активности из групе активности друштвеног стандарда.
Критеријуми за дефинисање врсте центара били су: - Концентрација К (дефинише ниво
центра), - Облик центра (линеарни-пунктуални), - Функционална структура центра (раздваја
опште од специјализованих центара), - Значај центра (дефинише гравитационо подручје). У
приложеној Табели 2. дат је приказ критеријума и индикатора на основу којих је извршена
типологија врсте градских центара.

Табела 2. Критеријуми и индикатори за утврђивање структуре центара
.
У току анализе добијени су резултати који говоре о извесном броју центара који имају веома
малу концентрацију централних садржаја к<0.03. У поступку утврђивања врста градских центара
они су третирани као потенцијални општи или специјализовани центри веома мале
концентрације (Табела 3).

0.2.1. Идентификовани општи центри
Ужа зона главног градског центра (Оц 1) омеђена улицама Таковском, Лењиновом,
Његошевом, Јована Шорбановића, Поречком, Кнез Милошевим Венцем, фронтом уз Моше
Пијаде, Тргом Браће Вујовића, Табачком Чаршијом и ул. Корзо по облику је дефинисана као
пунктуални градски центар. У оквиру центра одвијају се централне активности: трговине и
услуга, угоститељства, управе, образовања, културе и религије, рекреације и осталих услужних
делатности. Учешће централних активности ужег главног градског центра у укупној површини
под централним функцијама на нивоу града износи К-0.01, тако да се у односу на концентрацију
он налази испод доњег прага централитета.
Шира зона главног градског центра (Оц 2) простире се у зони непосредно уз ужи главни
градски центар, по облику је дефинисан као пунктуални градски центар. Карактеристично за
њега је да је он обухваћен зоном утицаја ужег центра и сходно томе централне активности у
оквиру њега су трговина и услуге, угоститељство, управа, здравство и социјални рад, култура и
религија, саобраћај, спорт и рекреација, производња и остале услужне делатности. У његовом
непосредном окружењу,
Учешће централних активности ширег главног градског центра у укупној површини под
централним функцијама на нивоу града изражена је концентрацијом К и износи К-0.01, тако да
се у односу на концентрацију он налази испод доњег прага централитета.

Табела 1 КОНЦЕНТРАЦИЈА (К) ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ЦЕНТРАЛНИХ МЕСТА –
НИВО ГРАДА Аналитички корак 1

Генерално, зона ширег и ужег градског центра има ниво концентрације испод доњег прага
централитета (К-0.01). Са друге стране, ова зона има веома висок централитет изражен кроз
мноштво социјабилних активности у оквиру изграђене и неизграђене градске структуре.
Посебно треба истаћи да се у непосредној близини зоне ужег и ширег градског центра налазе
железничка и аутобуска станица.
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Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.09, међутим, и поред тога, овај
центар има карактеристике центра значајног на нивоу читавог града и издваја се као простор
веома приступачан за развој допунских и пратећих садржаја у оквиру већ формираног спортскорекреативног центра Љубичево, како рекреативног типа, тако и комерцијалних делатности
везаних са спорт и рекреацију.

0.2.3. Потенцијални центри
Под потенцијалним централним просторима подразумевамо са једне стране и оне постојеће
централне просторе код којих је концентрација централних активности мања од 0.03, али код
којих постоји изражен централитет. Сматрало се да у тим случајевима већ постоје формирани
централни простори (као код уже и шире зоне главног градског центра Оц 1 и Оц2), стога су они
разматрани у претходној ставци.
У граду Пожаревцу препознати су потенцијални централни простори у оквиру две групе:
Потенцијални специјализовани централни простори градског значаја - који су по облику
линеарни и развијају се уз јаче градске саобраћајнице – Сц 4, Сц 5 и Сц 6.

Табела 3. ВРСТЕ ЦЕНТАРА – НИВО ГРАДА Аналитички корак 2

0.2.2. Идентификовани специјализовани (посебни) центри
Производни центар – (Сц 1), својим обликом представља пунктуални градски центар.
Простире се дуж улице Ђуре Ђаковића и тангира железничку пругу, што му даје изузетну
саобраћајну приступачност и повезаност, како из центра, тако и ка осталим деловима града и
шире. Просечна удаљеност од ужег градског центра износи 2250 м. У његовом саставу се као
доминантне налазе фунцкије производње, уз трговину као допунску функцију.
Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.16, стога овај центар има
карактеристике средњег градског центра значајног на нивоу читавог града.
Спортско-рекреативни центар (Сц 2), својим обликом представља пунктуални градски
центар, који се простире између улица Моравске и Индустријске са једне стране, и тангира
железничку пругу са друге стране. Просечна удаљеност од главног градског центра износи око
1600 м. У његовом саставу се као доминантна налази спортско-рекреативна функција.

Генерално оцена стања ове врсте потенцијалних централних простора ставља у фокус са једне
стране изузетно ниску концентрацију ових централних простора која се креће од 0.01-0.02, док
са друге стране постоји приметан централитет који је генерисан превасходно у производним
или друштвено-социјабилним активностима које пружају ови центри, а изражен је кроз дневне
локалне миграције градске поулације.
Са аспекта приступачности разматран је простор у радијусу од 800м који представља
оптималну пешачку дистанцу за горе наведене дневне миграције локалног становништва.
Резултати анализе указују да постоје простори у граду који нису обухваћени оптималном
пешачком дистанцом, и издвајају се као простори код којих треба развијати нове опште центре.
Другу групу чине потенцијални централни простори насељског и локалног значаја – који су
најчешће линеарни, тј. уочено је груписање централних садржаја трговине, услуга, производње
уз јаче саобраћајне правце. Због веома ниске концентрације у оквиру стамбеног ткива тешко је
одредити њихову врсту са аспекта структуре садржаја.
Ови простори представљају потенцијална места за формирање нових општих и
специјализованих центара, јер су приступачни са аспекта колског и пешачког кретања, а имају
веома низак централитет, проценат заузетости и индекс изграђености.

0.3. Оцена развијености структуре и капацитета централних функција

Концентрација централних садржаја у овом центру износи К-0.08, међутим, и поред тога, овај
центар има карактеристике центра значајног на нивоу читавог града и издваја се као простор
веома приступачан за развој допунских и пратећих садржаја у оквиру већ формираног спортскорекреативног центра хиподрома, како рекреативног типа, тако и комерцијалних делатности
везаних са спорт и рекреацију.

Анализом постојећег стања развијености урбане структуре града Пожаревца и система градских
центара и ценралних активности, као и на основу идентификације основних (претходно
дефинисаних) показатеља могуће је констатовати следеће:

Спортско-рекреативни центар (Сц 3), својим обликом представља пунктуални градски
центар, који тангира магистрални пут М24. Просечна удаљеност од главног градског центра
износи око 5 км. У његовом саставу се као доминантна налази спортско-рекреативна функција.

Систем центара и сектор централних активности нису у пропорционалном односу са укупно
изграђеном градском структуром и бројем становника, односно уобичајеним страндардима и
нормама о површини централних активности потребној да се задовољи спектар заједничких
потреба. Ипак постојеђи капацитети резултат су деловања тржишта у домену овог сектора.



Систем центара : Неразвијена полицентрична градска структура
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Недовољна заступљеност централних активности последица је ниске економске моћи
становништва (посебно у протеклом периоду). Тренд повећања иницијатива и захтева за
иградњу комерцијалних садржаја говори о промени развојног правца овог сектора, тако да
будући развој треба усмеравати у односу на нове трендове.
Постојећи локални центри спадају у категорију првог степена, односно представљају центре
стамбених заједница у функцији задовољења свакодневних потреба становништва са
тенденцијом даљег ширења и повећања концетрације. Ове трендове треба подржати и
каналисати у опсегу остварења оптималне приступачности и привлачности. Локални центри у
овом тренутку имају два облика просторне организације: пунктуални и линеарни. Обзиром на
укупан нижи ниво урбанитета ова комбинација просторне организације одговара структуралној
организацији града у целини. Већ развијене облике просторне организације треба даље
унапређивати и развијати.
Тренд децентрализације градске структуре требало би подржати и стимулисати понудом
простора за нове централне активности локалног нивоа, уз обезбеђење просторних потенцијала
и за веће концентрације централних активности. У том смислу, потребно је дефинисати
управљачки коректив процеса имплементације, који би се односио на посебно стимулисање
изградње у зонама које треба да обезбеде континуитет и конзистенцију мреже централних
функција, обзиром да се у тренутној структури може уочити фрагментираност просторне
организације.


Главно градско језгро : низак степен концентрације централних активности и
привлачности центра

Централитет и степен концентрације централних активности говори у прилог констатацији
недовољне развијености градског језгра као главног градског пункта. То имплицира
моноцентричну организацију градске структуре. Ипак, нови централни пунктови на периферији
резултат су интензивнијег ширења стамбених насеља ка периферији. Дакле, ширење града
условило је заправо прелазак са моноцентричног на полицентрични развој система центара,
иако заправо организациони и просторни ресурси у градском језгру нису у потпуности
искоришћени.
Низак степен функционалне привлачности градског јегра производ је ограничене програмске
понуде. Са друге стране просторно-обликовни идентитет цетралног језгра битно одређују
наслеђене просторне структуре које у односу на актуелну тражњу за централним просторима
захтевају ангажман инвестиција већег обима потребних да се реализује процес њихове
реконструкције и ремоделације. Ипак, постоје значајни потенцијали за инетрвенције у циљу
стварања бољих услова за овакво инвестирање кроз подизање нивоа приступачности и
привлачности јавних простора старог језгра.
Даље разматрање потенцијалне изградње у главном градском језгру треба да пружи јасне
смернице у смислу очувања и наглашавања његових културно-историјских и амбијенталних
вредности у циљу истицања и формулисања културно-социјалног идентитета градског језгра. У
програмском смислу план би требало да буде отворенији ка различитим иницијативама.



Нови центри стамбених
друштвених стандарда

заједница:

обезбеђење

основних

социјалних

и

На нивоу више стамбених целина уочен је недостатак основних функција друштвене
инфраструктуре: здравствене и социјалне заштите, дечијих установа, образовања, ... У том
смислу неопходно је стимулисати развој нових локалних центара општег типа и то
комбинованим инвестицијима приватног и јавног сектора (овде се пре свега мисли и на учешће
приватне иницијативе у домену јавног интереса у домену функција друштвене инфраструктуре
јавних служби).
Просторна организација локалних центара иницијално треба да прати већ успостављене облике
порсторне организације (најчешће су то линијски центри) са могућношћу каснијег повеђања
концетрације и трансформације у облик пункта или зоне. Генерално у зонама становања треба
обезбедити потпуно слободну појаву дисперзије централних активности за задовољавање
заједничких потреба свакодневног снабдевања.


Нови специјализовани центри: иницирање нових полуга развоја града

У оквиру континуално изграђеног подручја града постоје значајни локациони потенцијали (и по
површини и по позицији) који у овом тренутку нису искоришћени. Ове локације имају изузетан
стратешки потенцијал обзиром да се могу активирати специјализованим централним
активностима које ће битно подићи ниво централитета у датој зони и сходно томе утицати на
интензивирање развоја гравитациног подручја.
Посебан програмски потенцијал у овом смислу представља могућност увођења
специјализованих централних активности регоналног значаја, као што су велетрговински
простори, мултикултурни центри, али и спортско-рекреативни центри Љубичево и хиподром и
сл.

0.4. Ограничења и развојни проблеми
Ограничења развоја централних активности и проблеми који се тренутно јављају разматрана су
са два аспекта: - из домена природних услова и - домена створених услова, како би се на прави
начин сагледале могућности и приоритети развоја централних активности.
На основу морфолошких карактеристика терена у оквиру границе ГП, град Пожаревац простире
се на надморским висинама у просеку од 80мнв, тако да из домена природних услова
практично нема већих ограничења развоју централних функција са аспекта пешачке
доступности, могућности оптималне просторне организације и остварења приступачности.
Створена ограничења развоја централних функција представљају: - недовољно развијена и
лоше организована саобраћајна градска мрежа, - лоша организација мирујујћег саобраћаја, непостојање инфраструктурне опремљености стратешки важних градских локација, и недовољна концентрација становништва у приградским насељима.
Тренутно идентификовани проблеми у развоју градских централних функција могу се уочити пре
свега у централном градском језгру, где се услед потражње за новим комерцијалним простором
инсистира на изградњи нових простора. У смислу, потребе за повећањем концентрације
централних активности у градском језгру овај тренд има позитиван ефекат. Проблем настаје у
тренутку избора локација и услова под којима се локације додељује.
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Реконструкција објеката у централим зонама је ипак само фрагментарна појава. У случајевима
када се ради о стамбеним објектима, обично се ради о адаптацији стамбеног простора у
комерцијални и то пре свега у приземљу и првој етажи. Када су у питању објекти државног
власништва, односно у власништву неприватизованих предузећа, или процес приватизације
није отпочео или се траже нереални економски услови за преузимање ових објеката и
припадајућег земљишта. Стога реконструкција постојеће изградње у овом тренутку није
профитабилна и економски исплатива за иницијативе приватног сектора. Ефекти овако
делимично спроведене реконструкције су парцијално оживљавање јавног простора и приземних
етажа у централним зонама и делимична санација лошег грађевинског фонда.





смислу за развој терцијарног сектора. Структурално сложенија локациона понуда основ
је за развијенији спектар управљачких мера и инструмената којим се тржишни процеси
усмеравају тако да иницирају развојне градске процесе.
започет процес формирања мреже специјаизованих центара – идентификована
специјализована понуда у оквиру терцијарног сектора, посебно у домену
специјализоване пословно-производне понуде, говори о повећању атрактивности
Пожаревца. Даљим усмеравањем овог тренда могуће је иницирати нове развојне правце
за град у целини.
значајне градске локације још увек неизграђене – посебан потенцијал представљају
значајни земљишни реурси који још нису изграђени и искоришћени, а који са аспекта
привлачности и приступачности имају веома високу оцену. Адекватном просторнопрограмском понудом и адекватном тржишном активацијом ових простора могуће је
битно унапредити градску економско-социјалну ситуацију, која је основ даљег развоја.

У осталим градским зонама ван градског језгра, централне функције се развијају спонтано и то
пре свега у домену комерцијалних функција. Проблем који се јавља на нивоу насељских
центара огледа се у проблему идентификације локација за активности јавних служби, посебно у
оквиру јавног сектора. Постојећа парцелација не одговара потребама просторне организације
ових активности.

1.2. Приступ формирању концепта и унапређења процеса будућег развоја

1. ОПШТИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА

1.2.1. Приступ развоју градских централних активности

1.1.

Потенцијали за развој

Кључни ресурси за развој централних градских функција су:
 пораст броја становника са делатним усмерењем ка терцијарном сектору. У
последње време пољопривредна производња у широј градској зони због уситњености и
тржишне неефикасности све више се трансформише у производњу за личне потребе или
производњу специјализованих пољопривредних производа. Ову појаву прати тренд
преквалификације радно активног становништва и активација приватног капитала, који
иако ограничен има значајан развојни потенцијал.
 процеси приватизације и тржишна орјентација привреде – У последњих 5 година
тржиште терцијарног сектора добија сложенију структуру и постаје добар основ за даљи
развој структуре пословно-производних делатности и подизање квалитета програмске и
просторне понуде као резултата конкурентске утакмице.
 територијална експанзија са степеном густине насељености у порасту –
регистроване миграције становништва из сеоских насеља, фокусиране су пре свега на
ширу градску територију, која је до сада била доминатно пољопривредно земљиште.
Уситањавањем и насељавањем пољопривредног земљишта у широј градског зони
формирана су читава насеља стамбено-пољопривредних домаћинстава. Иако су ова
домаћинства делимично производно орјентисана на пољопривредну производњу, и то
пре свега за личне потребе, јако су орјентисана и на делатности из терцијарног сектора
као допунског запослења. У том смислу, ово становништво исказује потребе у односу на
све активности друштвеног стандарда јавних служби, свакодневног снабдевања и
саобраћајне опслужености.
 ниски степен концентрације терцијарних делатности у централној зони града – као
развојни потенцијал може се идентификовати недовољна изграђеност и неадекватна
искоришћеност просторних потенцијала градског језгра. У том смислу, старо градско
језгро биће примарни фокус инвестиција приватног сектора, што ће нужно довести до
диференцијације вредности градског земљишта и представљати основ за развијање
тржишне утакмице и управљачких инструмената за његово управљање.
 започети процеси децентрализације мреже градских центара – процеси
децентрализације имлицирају повећање локационе понуде, у програмском и просторном

Савремени приступ управљању и планирању развојем градских центара и централних
активности у граду разликује се у односу на наше досадашње планерске приступе. Ту се пре
свега мисли на логику друштвене организације у којој доминира приватни сектор у односу
на државни. Централне активности у овом случају примарно су резултат деловања
приватног сектора, а ограничено предмет јавног сектора.
Обзиром да наше друштвено окружење пролази кроз транзиционе промене усмерене ка
моделима тржишно заснованих друштвених система планирање развоја централних
функција примарно је усмерено на деловање у два правца: 1. планирање развоја
функција јавних служби - друштвеног стандарда, управљања и заштите као основних
друштвено-социјалних компоненти у домену јавног сектора2 и 2. планирање развоја
комерцијалних функција и дела функција јавних служби друштвеног стандарда који су у
опсегу деловања приватног сектора. Обзиром да су јавне службе предмет обраде у
посебном делу овога Плана генералне регулације, наша пажња биће усмерена на планирање
развоја комерцијалних функција.
У домену развоја комерцијалних централних функција и активности друштвеног стандарда у
приватном сектору основни генеративни фактор представља тржиште приватног капитала и
његов крајњи комерцијални ефекат. У зависности од степена либералности економског система
у неком окружењу ова врста функција је мање или више дефинисана неким планским актом. У
нашој пракси, уобичајено је да се овај сектор обрађује у оквиру планова, што је сасвим у складу
са потребом за повећањем степена уређености односа у урбаној средини који су у протеклом
периоду суштински нарушени. Тржишна орјентација привреде захтева међутим, са просторне и
2

Централне функције које спадају у домен јавног сектора имају другачију логику развоја од
деловања приватног сектора и резултат су друштвених напора да се тржишна логика развоја
контролише и усмерава у циљу остварења опште друштвених вредности, односно ка остварењу
жељених ефеката у домену остварења минималног друштвеног стандарда. Ово се пре свега
односи на активности образовања и науке, културе, социјалне и здравствене заштите, спорта и
рекреације, управе, одбране и заштите,..., односно на оне активности које су препозанте као
неопходан чинилац општег друштвеног и социјалног развоја и које морају у одређеном обиму
бити приступачне свим слојевима друштва без обзира на њихов економски статус.
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социјалне стране интегрални приступ планирању централних функција (јавни3 и приватни
сектор), а са економске раздвојени на оне које спадају у деловање јавног сектора и оне које су
резултат приватног. Посебно занимљив полигон представљају заправо активности друштвеног
стандарда који могу бити у домену деловања оба сектора, јавног и приватног (школе, културни и
рекреативни центри, здравствене установе, ...).
У нашој регулативи и пракси, домен активности друштвеног стандарда још увек се сматра
искључиво под ингеренцијом јавног сектора. Активности друштвеног стандарда у деловању
приватног сектора сматрају се комерцијалним и често нису узете у обзир у оквиру планова и
програма развоја. У том смислу, када је у питању просторни развој града неопxодно је овај
сектор посматрати интегрално, без обзира на то да ли је он у домену јавног или приватног
сектора. Планом имплементације могу се дати смернице и апострофирати случајеви када је
неопходно деловање јавног сектора (случајеви где нема комерцијалног интереса), у противном
деловање приватног сектора покриће потребе за овом врстом делатности. Додатно, тржишни
услови захтевају да се приватном сектору мора дозволити и већи опсег понуде у односу на
исказане потребе, јер се на тај начин постиже конкурентност тржишта, понуда већег квалитета и
максимизира комерцијални ефекат. У том смислу, у даљем тексту у домену активности
друштвеног стандарда приватног сектора третираће се све оне активности које заправо
представљају квалитативну надоградњу понуде активностима друштвеног стандарда из домена
јавног сектора (минимални и основне потребе).
Обзиром на динамичност и променљивост и високу тржишну зависност ових активности веома
је тешко развој центара дефинисати само у односу на претпостављене економске параметре
развоја, јер се у том случају изостављају његови суштински градивни елементи. Наиме, са
развојем социјалног и економског статуса грађана и просторно-организациони облици
централних активности се мењају, па сходно томе не значи да нужно са порастом степена
потрошње линеарно расте и потреба за простором намењеним централним
активностима.
У том смислу тешко је на веома дугачке рокове предвиђати једнозначни правац развоја
централних активности. Планирање развоја централних активности могуће је релативно
позудано предвиђати онолико колико дозвољава већ развијена градска структура до свог
максималног искоришћења. Оног тренутка када постојећа структура не може да задовољи
потребе за даљим развојем централних активности оне почињу да освајају нове просторе, што
се може делимично планирати познавајући логику њихове дистрибуције, али никако
детерминисано. У том моменту ове активности битно утичу и на развој града у целини, што је
прави тренутак за преиспитивање дугорочног планског документа и његову проверу и допуну.
Терцијарне активности су у протеклом периоду заправо биле носилац друштвених активности у
градовима. Тако су убрзани процеси трансформације градских урбаних структура под утицајем
активности терцијарног сектора. Ови процеси, међутим, нису праћени екстензивним
инвестирањем у нову изградњу, напротив били су усмерени ка трансформацији коришћења већ
изграђених структура и јавних простора. У одсуству урбане регулативе која би омогућила
усмеравање и контролу ових процеса није било могуће обезбедити: - адекватан однос између
терцијарних активности и гравитационих подручја, - контролисану дистрибуцију на територији
3

Јавни сектор у домену друштвеног стандарада у изразито тржишним економијама заправо се
бави обезбеђењем основних потреба социјално угрожених и рањивих група, док се потребе
осталих грађана задовољвају кроз деловање приватног сектора.

града, - адекватну изградњу на микролокационом нивоу, - потребно инфраструктурно опремање
простора, - неопходну комплексну урбану равнотежу са осталим активностима.
Наведени, обим и динамика промена у оквиру сектора градских централних активности указују
на значајне промене у структури носилаца урбаног развоја, па сходно томе и процеса промена,
које сада иду у прилог приватног сектора и његове краткорочне тржишне политике. Промене
генеративних фактора развојних процеса градских централних активности, најбоље се огледају
у појави њихове концентрације у већ формираним централним зонама, за разлику од
некадашње логике дисперзије на секундарне центре. Потреба за концентрацијом производ је
предоминантног интереса његових носилаца, а то је максимизација профита у најкраћем
могућем року са што је могуће мањим улагањима. Појава дисперзије у периферним зонама
последица је далеко мањег обима почетних улагања са извесним али мањим профитним
добитком, обзиром на честу потпуну под-димнезионосаност централних активности у оквиру
доминанто стамбених зона.
Приступ планирању и управљању развојем овог сектора требало би да акцептира следеће
принципе: 1) Отвореност и ефективност плана и 2) Ефикасност управљачких механизама
имплементације.
Тржишна, комерцијална димензија централних активности захтева спремност локалне управе
да брзо и ефективно реагује на све приватне иницијативе омогућавајући њихову ефикасну
реализацију, у оквирима стратешки дефинисаних и јавно верификованих циљних ефеката
развоја. У том смислу, локална управа мора увек имати у виду да свака иницијатива за градњом
добро усмерена води развоју. То имплицира да је неопходно развијање ефективне планске
основе и палете управљачких механизама за имплементацију који ће омогућити њену
ефикасну реализацију. Ефективни плански основ је онај који има способност да одговори и
прилагоди се процесима друштвеног и просторног развоја неке урбане средине.
Када се овакав концептуални приступ планирању градских централних функција посматра у
односу на наше тренутно стање друштвено-економског развоја онда се заправо може
закључити да се ради о планирању у контексту са великим степеном неизвесности будућих
исхода. У том смислу, приступ планирању развоја, уређења и регулисања градова, па и
градских централних функција, мора бити отворен и оријентисан ка кратким временским
хоризонтима у оквиру којих се могу формулистати основне развојне стратегије уско везане за
кључне развојне факторе града и на основу реалних процена могућности за њихову
имплементацију.
Детаљна програмско - просторна разрада и регулација центара у средини са неизвесним
правцима развоја заправо постаје задатак градске управљачке функције која ће на основу
мониторинга дејства тржишта у простору, контролисати процес имплементације основних
стратегија и покушавати да својим деловањем максимално стимулиште приватну иницијативу
да делује у правцу укупних бенефита дате урбане средине.
Дакле, ако се ради о Генералном плану онда он има улогу да дефинише дугорочну пројекцију
развоја и просторног уређења града. Генерални план у случају градских центара треба да: дефинише довољно широк оквир развоја у условима неизвесности, - створи законски основ за
деловање тржишта у простору - омогући ефикасно и ефективно улагање у реконструкцију и
нову изградњу - укаже на неизвесности које је потребно контролисати у току имплементације
плана -да покаже могућности развоја и понуди опсег повољних опција развоја - да сугерише
начине остварења визија и механизме контроле и управљања њиховим развојем.
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1.2.2. Основни принципи формирања оптималне организације градских централних функција

1.3. Циљеви развоја градских централних функција

Полазно опредељење приступа развоју градских центара и централних активности је
дефинисање могућег вида организације овог подсистема у односу на факторе развоја, развојне
карактеристике посматране градске структуре, просторно физичке капацитете постојеће урбане
структуре у релацији са досадашњом логиком развоја овог градског подсистема и логиком
успостављања релације овог подсистема са крајњим корисницима – грађанима. Овако
дефинисање оквира заступљености централних активности у градском простору заправо
одређује граничне вредности њихове могуће концентрације не улазећи у прецизно дефинисање
којим ритмом и интензитетом ће се они развијати. Стратешки плански акт може понудити више
нових структурних пунктова развоја, који треба да послуже као полуга развоја нових градских
целина.

Дефинсањем структуре јавног интереса у оквиру сектора градских централних функција заправо
се дефинише опсег планерске интервенције и процес контроле развоја у имплементацији. У
овим случајевима очекују се планска решења већег степена одређености и развијенија палета
регулативних елемената. У осталим случајевима план треба да има стимулативну улогу за
тржишну утакмицу, која развијеном функцијом урбаног менаџмента каналише развојни процес.

Дакле на основу свега претходно изложеног основне теме у процесу дефинисања стратешког
концепта развоја система централних функција у граду Пожаревцу су:





Унапређење и развој постојећег система централних активности каналисањем
актуелних трендова развоја - Дефинисање поља развоја постојећег система центара у
односу на тренутни степен развијености градске урбане структуре и могућности
његовог даљег развоја на већ развијеном грађевинском рејону,
Унапређење и развој градске урбане структуре развојем нових градских центара Дефинисање поља могуђности инцирања развоја града увожењем нових
специјализованих врста централних активности.
Дефинисање јавног интереса у сектору градских централних активности и предлог
механизама контроле и управљања развојем система централних активности у току
спровођења плана, како би се избегли негативни ефекти логике тржишта на урбану
средину, задовољиле потребе становништва и остварио јавни инетерес.

С обзиром да централне градске функције имају изузетно тржишни развојни карактер оне
заправо нису планеабилне у условима велике развојне неизвесности, посебно у смислу њихове
прецизне програмске дефинисаности. Једноставно, потребе становништва преламају се кроз
тржишне законитости и ове функције настају и нестају са променама потражње. У том смислу,
треба омогућити што ефикасније дејство тржишта и створити основ за улагање у градске
центре, с обзиром да њихово присуство имплицитно подиже укупни кавалитет урбане средине.
Ипак, постоје ситуације кад се мора очекивати управљачка функција градске управе када су у
питању градски центри, као што су на пример: - развој централних функција у старом градском
језгру, - изградња великих специјализованих центара на периферији, - изградња затворених
тржних центара у стамбеним насељима, ... Заправо ради се о случајевима када изградња у
сектору централних функција осим економског бенефита може имати и негативан утицај на
друге градске функције и укупан јавни интерес, као што су : - значајни поремећаји у
саобраћајном систему, угрожавање културно-социјалних вредности урбаног простора (на
пример, нарушавање културно историјских вредности града који представљају фундамент
индентификације грађана са градом, или одумирање традиционалних делатности под утицајем
масовне трговине, ...), - изградња која угрожава квалитет животне средине, ... или пак, са друге
стране то могу бити случајеви када се изградњом одређених централних активности заправо
стимулише и иницира развој неког дела града или града у целини, као што су на пример: изградња великих специјализованих центара градског значаја, - израдња мегамаркета,
изградња великих спортско-рекреативних, културних, забавних или едукативних центара, ...

Управљање развојем система градских центара у граду треба примарно да омогући :
 Обезбеђење услова за реализацију и заштиту јавног интереса у домену
дефинисаних друштвено-социјалних стандарда задовољења заједничких потреба
грађана,
 Обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора (пословања и комерцијалних
делатности), а у складу са поребама грађана, јавним и оптшим вредностима
локалне заједнице.
Оперативно посматрано, организациони модел градских центара и централних активности
треба да обезбеди:
 Организацију и просторну дистрибуцију централних активности у складу са
структуром потреба локалног становништва
o
Омогућити концентрацију централних активности периодичних, ванпериодичних и
специјалних потреба;
o
Омогућити дисперзију централних активности свакодневних и периодичних
потреба;
o
Обезбедити организациону усклађеност централних функција са осталим
градским функцијама у преклапању (принцип не-нарушавања квалитета одвијања
осталих активности)
 Развој система градских центара у складу са расположивим просторним и
организационим потенцијалима за развој саобраћаја и инфраструктуре
o
Обезбедити повезаност и приступачност централним активностима;
o
Очувати квалитет животне средине у зонама великог степена концентације
централних активности.
 Повећање привлачности градских центара у складу са јавним вредностима и
интересима
o
Омогућити развој централних активности у зонама од културно-историјског и
амбијенталног значаја уз поштовање културно-историјских, амбијенталних и
естетских вредности јавних градских простора;
o
Омогућити стварање и развијање амбијенталног и естетског идентитета нових
централних зона.
 Омогућавање успостављања управљачких механизама (на пр. механизам
положајне ренте) развоја градске урбане структуре коришћењем терцијарног
сектора
o
Обезбеђивање што већег спектра опција за развој централних активности са
циљем што бржег обрта капитала терцијарног сектора у граду;
o
Усмеравање тржишне логике развоја терцијарног сектора ка мање развијеним
градским зонама
o
Омогућити подизање квалитета уређења и опремања централног језгра
успостављањем оптималне концентрације и организације централних активности
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1.4. Концепт развоја градских централних активности
У складу са горе постављеним општим и оперативним циљевима, потенцијалима и
органичењима развоја овог градског подсистема, постављен је основни концепт развоја
градских централних активности у Пожаревцу:
 Развој уже и шире зоне градског језгра - У зони централног језгра града треба
формулисати јасне принципе изградње простора за централне активности, пре свега у
смислу постизања оптималне просторне организације центра са циљем очувања
културно-историјских и амбијенталних вредности постојеће урбане структуре. Стратешко
опредељење у том случају било би усмерено на рестрикцију изградње која није
социјабилна, која производи велике саобраћајне проблеме и која се својом просторном
формом не уклапа у постојећи амбијент (то су на пример, гигантске робне куће, велики
интровертни тржни центри, пословни објекти затвореног типа, ...) све остало може бити
препуштено тржишту које ће логично довести до тога да се у централном језгру нађу
садржаји ексклузивног типа, туристичке орјентације и сл., јер ће само они моћи да
издрже утакмицу профитабилности на изузетно скупом и вредном земљишту какво је у
строгом центру града.
 Развој насељских комерцијалних центара – ван шире централне зоне градског
језгра, уочена је изузетно ниска концентрација комерцијалних централних функција свих
врста (услуге, пословање, активности друштвеног стандарда приватног сектора). Како се
све комерцијалне активности (посебно оне периодичних и ванпериодичних потреба)
вођене тржишним законитостима, природно концентришу потребно је просторно
артикулисати и стимулисати овакав тренд развоја, како би се повећала насељска
опслуженост комерцијалним централним функцијама, и то на начин који ће новом
просторно-програмском организацијом створити основ за даљи развој градске структуре.
 Развој локалних општих центара – У стамбеним насељима у којима не постоји
неопходан ниво опремљених јавних простора, развој централних активности на тим
просторима може бити добра подлога за подизање стандарда у домену јавних простора.
Адекватном просторном организацијом централних активности са једне стране добија се
боља покривеност подручја у смислу сервисирања потреба локалног становништва, али
се и иницира формирање јавних простора који постају њихово место социјализације и
културне идентификације. Улагање у овакве просторе заједнички је интерес локалног
становништва, власника централних простора и локалне управе, а у том смислу треба
тежити ка проналажењу механизама за јавну активацију ових актера у процесу изградње
ових простора, како би се градски буџет растеретио одређених финансијских
оптерећења у тим зонама.
 Развој мреже специјализованих услужних центара - Изградња великих
специјализованих тржних центара у ободним зонама града (нарочито то важи за главне
радијалне улазно-излазне правце у град – М24 ка Београду, уз ул. Моравску ка Драговцу
и уз ул. Боже Димитријевића), посебно ако се ради о врсти робе која се, на пример
производи у региону и представља његову специјалност, представља засигурно
изградњу од интереса за градску управу. Оваквом изградњом град ће се афирмисати као
регионални центар и добити посебан статус у регионалној мрежи центара. На градском
нивоу таква изградња би сем пружања специјалне услуге била и ново обележје града.
Међутим, ако се ради о трговинском центру који је конкурентски локалној производњи,
посебно ако је у питању нека од светских компанија онда може доћи до значајних
последица по укупни локални привредни развој4. Изградња специјализованих спортско4

Изградња великих мега маркета може имати двојако дејство на развој урбане структуре. Са
једне стане, може допринети бољој снабдевености грађана, подићи вредност неразвијеног



рекреативних, културних, забавних, едукативних центара, ... посебно оних који су
специјализовани и имају шири значај, без обзира на непогодности које може изазвати на
локалном нивоу, може бити од изузетног значаја за укупни развој града. Међутим њихова
изградња мора бити у одговарајућем односу са реалним могућностима градске управе да
буде суинвеститор, потребама локалног становништва и осталим неопходним
комплементарним градским садржајима које ће подржавати њихов градски и/или
регионални значај....
Развој специјализованих пословно-производних центара – концентрисање
пословних и радних активности, са допунским и пратећим комерцијалним функцијама је
изразито тржишни захтев, а са друге стране омогућава лакше управљање и контролу
негативних ефеката ових активности на квалитет животне средине. Изградња
специјализованих пословно-производних центара не подразумева концентрисање исте
врсте активности. Напротив, програмска понуда у структури таквих центара мора бити
веома диверсификована. Она заправо подразумева конентрацију радних активности, која
омогућава добру тржишну размену информација и комплементарност понуде активности.
Негативан ефекат развоја оваквих центара је изразито усмерено кретање корисника у
два критична дневна пика. Ипак, овај ефекат се контролише адекватним степеновањем
величине пословно-производних јединица и добром просторном организацијом оваквих
центара.

Генерално, концепт је постављен тако да омогућава већу слободу тржишним механизмима
програмског развоја градских централних функција у јасно дефинисаном просторном концепту
система централних простора, а сталним мониторингом и адекватним управљачким мерама
прати се и стистимулише или дестимулише изградња на одређеним локацијама – зонама града
у циљу успостављања просторно избалансираног развоја.

1.5. Процеси трансформације градских централних функција
У односу на постављени концепт развоја и стање развијености централних функција у
постојећој градској структури процеси трансформације градских централних функција могу се
одвијати по неколико сценарија, у зависности од процеса развоја осталих градских подсистема.
Један од кључних фактора од којих зависи процес трансформације градских централних
функција је сценарио развоја система саобраћаја у граду и уличне матрице. Ова два градска
подсистема у уској су корелативној вези у фази имплементације постављених концепата и могу
допуњавати један другог посебно у смислу испуњења економских предуслова имплементације.
У том смислу, пре свега просторни аспект процеса трансформације градских централних
функција директно је условљен степеном развијености система саобраћаја у граду, а
програмски планираним капацитетима уличне мреже.
У програмском смислу, пре свега, а потом и у просторном, процес трансформације система
градских централних функција директно зависи од социо-економских услова, односно од
структуре потреба становништва и њихове просторне алокације. Развој планираних централних
градског земљишта,..., али са дуге стране може произвести драстичне миграције становништва
у граду и сходно томе донети нове соабраћајне проблеме; могу битно утицати и на социоекономске односе у граду, на пример, тако што ће условити пропадање и затварање низа
мањих трговина које не могу на тржишту бити кокурентне великој трговини. У том смислу,
планирање и изградња оваквих активности и простора мора бити под контролом градске управе
и мора се посматрати интегрално у односу на укупни економски, социјални, ... живот града.
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места и степен реализације програмске понуде и концентрације централних активности,
зависиће од степена концентрације потреба становништва у одређеним просторним целинама.
У том смислу, процеси трансформације ће се одвијати фазно, и то у зависности од укупне
стратегије имплементације концепата развоја свих градских подсистема и ефикасности и
ефективности управљачке функције урбаног менаџмента.
Када је реч о трансформабилности система центара битно је напоменути да у организационом
и просторном смислу постоји висок степен трансформабилности одређених централних облика:
пунктови се могу трансформисати у зоне или линије, зоне у пунктове, линије у систем пунктова,
... што ће зависити од природе процеса развоја градске структуре.
Развој сектора градских централних функција нужно доводи до трансформације укупне урбане
структуре унутар самог система, као и простора са којима је у интеракцији. Обзиром на изузетну
динамичност система центара, трансформабилност централних простора треба да је у
адекватном односу са степеном извесности друштвених промена. Ово се пре свега односи на
специјализоване центре посебних просторно-физичких форми. Наиме, просторно-физичке
форме специјализованих центара често имају ограничену трансформабилност за другачије
видове коришћења. Проблеми се јављају када се овакве структуре лоцирају у густо изграђеном
градском ткиву, заузимајући простор високе локационе вредности5. У том смислу
трансформабилност централних места не само да утиче на микролокационе вредности, већ и
на трансформабилност система центара у целини.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Правила организације централних функција - систем градских центара
Организација градских централних активности у граду Пожаревцу формирана је поштовањем
правила: - дефинисање и степеновање опсега јавног интереса у зонама центара, балансирањем односа тржишног и јавног интереса у зонама центара, - омогућавање
управљања тржишном логиком, - понуда различитих видова и праваца развоја централних
активности, - препознавање динамике активације делова у структури центара.
Основни принципи унапређења квалитета система центара у Пожаревцу су предлогом развојног
концепта спроведени кроз више аспеката:
 Организациони: степеновање концентрације, преклапање са осталим функцијама и
активностима;
 Дистрибутивни: према структури потреба, према динамичности потреба, према
приступачности;
 Трансформабилни : прати промене тржишта, однос физичке структуре и промена
активности, допуна осталим активностима.

2.1.1. Организациони модел градских централних функција
Систем градских центара планиран је тако да обухвата развијену типологију општих и
специјализованих центара рангираних према значају, структури потреба становништва,
карактеру кретања, односно приступачности и структури садржаја. Структура планираног
система центара приказана је у Табели 4.
Остала градска подручја ван система централних функција третирана су као зона дисперзије
централних активности. То значи да се ради о изузетно малим концентрацијама централних
активности које се не могу третирати као градски центри, већ само као централна места у
зонама преовлађујуће друге намене. У овим зонама централне активности јављају се као
пратеће некој другој домонантној намени и најчешће спадају у категорију активности које
задовољавају свакодневне потребе.

2.1.2. Просторна организација градских централних функција

5

Типичан пример у нашој пракси су тржно-услужни центри грађени у последљих десет година
са просторним структурама које су можда одговарале датом тренутку, али већ сада
представљају превазиђену форму са аспекта тржишне логике. Најчешће се ради о вишеетажним грађевинама са низом малих просторних јединица које одговарају централним
активностима задовољења потреба периодичне фреквенције. Форме које су грађене у тренутку
потпуног недостатка ових активности у укупној градској структури ставиле су у други план
важност критеријума приступачности и привлачности ових простора. Међутим у ситуацији
повећања заступљености ових садржаја у укупној градској структури тржишну утакмицу добијају
просторне форме које су саобраћајно приступачније и флексибилније. Тако сада одумиру мали
локали на вишим етажама, а изграђени објекти су тако грађени и материјализовани да је
њихова реконструкција веома компликована и неисплатива.

Предлог просторне дистрибуције централних активности и центара у градској структури треба
да буде усклађен са организационим моделом система центара. У том смислу, облици
просторне организације центара имају следеће облике :
 Пунктуални – централна места изразите концентрације централних активности, високог
централитета у односу на просторни локациони обухват. Код овакве просторне
организације центара доминира карактеристика привлачности центра у односу на
приступачност. Оваква просторна организација јавља се код оптших и специјализованих
центара градског значаја.
 Линијски – линијски центри претежно су у опсегу средњих вредности централитета, од
нижих до виших нивоа концентрације. Код овакве просторне организације доминира
карактеристика приступачности центра у односу на привлачност. Овај просторни облик
јавља се код општих и специјализованих градских, насељских и локалних центара дуж
главних градских и насељских саобраћајница.
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Зоне – зоне у сектору централних активности су :
o Зона главног градског центра – разликујемо зону ужег градског центра, који је у
овом тренутку препознат као историјско језгро града и ширу зону главног градског
центра за коју се планира пораст концентрације централних активности. У
будућем периоду, зона ширег градског центра имаће уједначени коефицијент
концентрације као и зона ужег градског центра и представљаће ново градско
језгро. Код ове зоне, привлачност и приступачност представљају веома важне
критеријуме оптималне организације.
o Зоне специјализованих централних активности – зоне са програмом
специализованих садржаја, централитета у опсегу од средњег до изузетно високог
и концентрације садржаја од средње до веома високе. Код овакве просторне
организације критеријуми привлачности и приступачности се морају третирати са
подједнаким значајем. Овај облик организације односи се на локације градског
значаја.
o Зоне дисперзије свакодневних централних активности – зоне ниских
вредности централитета и концентрације у функцији секундарне сервисне улоге у
односу на доминантну другу градску функцију. Код овакве просторне организације
доминира критеријум пешачке приступачности. Овај облик организације градских
централних функција односи се на стамбене зоне ниских густина насељености у
периферним деловима града, као и на уже градске зоне када просторна
дистрибуција центара не покрива пешачку доступност до централних функција
свакодневог снабдевања.

2.1.3. Груписање централних активности: преовлађујће, допунско, пратеће
Основно правило савремених третмана неке урбане средина је да се на сваком просторном
нивоу може организовати полифункционално коришћење простора, којим се обезбеђује
флексибилност и трансформабилност структуре. У том смислу не планира се простор једне
намене, већ простори превлађујуће намене што подразумева 70 до 100% заступљености
одређене намене. Односно, нека активност може бити допунска некој другој, у односу 60%:40%,
али са пратећом активности која се може поајвити у мањем проценту као трећа на рачун
допунске.
У случају централних функција, ово слојевито комбиновање активности, још се усложњава
обзиром да се у структури централних активности налази велики број веома различитих намена
простора. Како тржишне законитости не дозвољавају прецизирање лоцирања и програмског
дефинисања централних активности у оквиру планираних центара, то се заправо начин
преклапања активности у неком простору регулише правилима уређења и правилима грађења.
Централне функције јављају се као преовлађујуће у оквиру планираних центара вишег
реда: главни градски центар – ужа и шира зона. У овим зонама, очекује се степен
заступљености централних активности од 50% до 100%, као допунска активност могу се јавити
становање и саобраћај, а као пратеће активности могу се јавити: спортско-рекреативне
активности на отвореном, комуналне намене.

Табела 4. СТРУКТУРА ЦЕНТАРА – НИВО ГРАДА

Централне функције јављају се као допунске у оквиру планираних центара вишег и средњег
нивоа: градски специјализовани (ГСц 6) и насељски општи центри који су по правилу
планирани да се развијају уз градске и насељске саобраћајнице вишег реда. У том смилу,
централне активности представљају допунску намену спортско-рекреативним, пословнопроизводним функцијама и становању. Просечан однос између поменутих функција и допунских
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централних активности је веома тешко утврдити, али у односу на реалну процену темпа развоја
у односу на постојеће стање развијености, може се рећи да може да достигне и 50:50%.
Централне функције јављају се као пратеће у оквиру планираних центара нижег реда и
зонама дисперзије: локални центри и зоне у којима се централне активности дисперзно јављају,
представљају заправо пратећи садржај неке доминантне намене. Најчешће је то становање,
пољопривреда или евентуално производња, а моги бити и пратећи спортско-рекреативним
активностима (ГСц 2 и ГСц3). У овим случајевима централне функције као пратеће могу бити
заступљене са 10-20%.

2.2. Опис планираних централних активности
За све типове планираних центара у градском систему централних фунција у Пожаревцу
примењен је принцип сложеног комбиновања активности.
2.2.1. Комерцијални центри и активности - централне функције приватног сектора
Главни градски центар: У историјском, функционалном и амбијенталном смислу ова зона
представља посебан ентитет. Она поседује различите развојне могућности. Даљи развој и
унапређење ове зоне ће захватити и ширу зону градског језгра посебно делове који су данас
неструктуирани, запуштени или неодговарајуће намене. Реализација саобраћајног система,
система за паркирање и инфраструктуре претпоставке су за потпуну реализацију планираних
унапређења. У оквиру ове зоне доминирају трговинско-услужне делатности, управа, пословање.
Специјализовани центри: То су вишефункционални комплекси различите величине од 2 до
25 ха са доминантном комерцијалном наменом која може садржати остале компатибилне
намене као секундарне, укључујући и пословно становање (пословно становање је посебан
облик службеног становања у функцији основне намене пословања, које не подразумева
социјалну инфраструктуру - снабдевање, школе, обданишта итд.). Специјализовани центар са
већим учешћем јавних садржаја и добрим положајем у градском ткиву може постати и градски
центар за то подручје. Специјализовани центри су по правилу, ван централне зоне, а по
положају деле се на градске и ванградске и могу у амбијенталном смислу бити посебне целине
у односу на контактне зоне. Специјализовани центри – комплекси могу бити:









претежно дистибутивни (дистрибутивни центри),
претежно у функцији трговине на велико (велетржнице, складишта, кванташке пијаце прелазни облик),
претежно у функцији саобраћаја (пратећи садржаји саобраћаја: мотел, камп, пумпа,
паркирање камиона),
претежно у функцији трговине на мало (хипермаркети, шопинг центри и шопинг молови,
пијаце, отворени тржни центри - прелазни облик, пијаце старих ствари), претежно
канцеларијско-истраживачки (пословни паркови),
претежно забавни (забавни паркови, планетаријуми, велики акваријуми, ролеркостер,
куглане...),
претежно изложбени (сајмови),
постојећи комплекси у трансформацији у претежно комерцијалне садржаје (војни објекти,
напуштена саобраћајна инфраструктура и комунални објекти, индустријски објекти...) и
мешовити (остали).

Градски специјализовани центри ће свој развој остварити трансформацијом постојећег
нестамбеног простора, било да се ради о реконструкцији и промени намене постојећих

привредних предузећа, или других намена које због технолошког прогреса, непожељног утицаја
на околину или малог степена искоришћености земљишта, не могу више заузимати градске
локације
(индустријска,
саобраћајна
и
инфраструктурна
постројења).
Могућност
трансформације се креће од задржавања и реконструкције постојећих објеката за нову намену
до потпуне замене објеката новом структуром у складу са будућом наменом. Иако су ово
посебни комплекси у односу на околно ткиво, њихова намена, волумен, саобраћајни приступ и
потребе за паркирањем не смеју ни на који начин да угрозе контактну зону.
Ванградски специјализовани центри су углавном блокови или комплекси оивичени јаким
саобраћајницама, за које треба дефинисати програм, просторну организацију и ближе одређену
намену. То су по правилу локације резервисане за ванградске хипермаркете и шопинг молове.
Насељски центри: По правилу, то су пословно-трговачке улице са великом густином
пословног простора преко 10 м2/м1 улице, са интензивним колским саобраћајем. Ови центри по
правилу су предвиђени уз главне градске и сабирне саобраћајнице. Код појединих улица у
одређеној мери у будућности могу се очекивати повремена ограничења и смиривање
индивидуалног моторног саобраћаја. То се постиже сегрегацијом уличног простора за све
видове саобраћаја или смањењем брзине моторних возила, уз задржавање предности
директног приступа аутомобилом.
У постојећим објектима планира се трансформација приземља, сутерена и прве етаже у
пословне и јавне садржаје. Нова изградња на појединачним парцелама подразумева и
изградњу чисто комерцијалних објеката, који треба да буду грађени као архитектонскоурбанистичке целине. Стимулисаће се доградња солидних постојећих зграда до висине суседа,
довршавање, уређење и промена неодговарајуће структуре, кроз целовите реконструкције.
Колски приступ за снабдевање (утовар и истовар робе) на главним трговачким улицама по
правилу решава се директно са улице, при чему је могуће временско ограничење. Паркирање
на јавним просторима трговачких улица и пешачким зонама треба планирати само за посебно
регистрована возила локалних корисника (првенствено становника), за паркирање возила за
снабдевање са фиксним временом задржавања и за паркирање бицикла.
Локални општи центри: Локални центри обухватају концентрације садржаја који омогућавају
локално снабдевање и услуге у главним улицама у постојећим и новоизграђеним стамбеним
зонама, али и садржаје који задовољавају потребе културе и забаве гравитирајућег
становништва.
Ови центри имају типичан садржај центара месних заједница који обухвата комерцијални део и
део који задовољава јавне потребе локалног нивоа. Комерцијалне намене су само у приземљу
док су на спрату могуће јавне намене (библиотека, вишенаменска сала), али и становање.
Пожељан је континуитет трговачких радњи и занатских локала у приземљу. Сервиси који су
бучни нису дозвољени.
Потребно је постојеће центре обликовно завршити и садржајно допунити савременим услугама
које задовољавају потребе градског становништва у функцији слободног времена, забаве,
спорта и рекреације. Обликовање ових центара ускладити са већ формираним елементима
архитектонског приступа.
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Зоне дисперзије: У свим врстама градског ткива планирани су мањи комерцијални и сродни
садржаји, чији ће распоред бити усаглашен са потребама околног становништва или корисника
на принципима тржишта.

3. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЦЕНТАРА

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у Централној зони и главном градском центру
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)

Ужа зона центра
2
70% (изузетно 80%)
18м (П+ 3 +Пк)

Начин паркирања*

гараже на ободу језгра и у језгру

Зеленило

дрвореди, паркови и друге форме
зеленила

3.1. Комерцијални центри и активности - централне функције приватног сектора
Правила за степен заузетости (З): Парцела са комерцијалним делатностима може бити
изграђена и 100% под посебно планираним условима, у централној зони града (главни градски
центар и проширени градски центар), усаглашена са свим суседима, када заузима целу
површину блока, или ако се наслања на постојеће (или планиране) калкане суседних зграда на
заједничким границама парцела.
Правила за паркирање: Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних
гаража у блоку могућа је у функцији гараже за кориснике околних објеката и парцела, под
условом да је доминантна намена блока комерцијална, да је укупна површина заједничког
дворишта довољне величине и да је омогуђен приступ са две стране. Могуће је да гаража у
средишту блока буде подземна, а изузетно и до једне етаже (2,5 м) изнад коте терена. На ивици
блока и на регулацији блока гараже по правилу треба да буду вишеспратне. Кровне површине
подземних гаража морају се уредити као пешачке површине са значајним учешћем специјалног
кровног зеленила. Више-етажне надземне гараже треба градити као ивичне објекте који се не
могу градити у унутрашњости блокова, осим када је блок јединствена просторно-организациона
целина.
За новоизграђене објекте потребно је обезбедити паркинг простор на површини (зони, блоку,
комплексу, парцели) на коју се односи Генерални План. Услови за изградњу паркинг места
одређују се по следећој табели.
Капацитети паркинг места за комерцијалне делатности (за новоизграђене објекте)

Шира зона центра
1.5
50%
12 м (П+ 2 +Пк)
гараже на ободу језгра и подземне у
језгру
дрвореди, јавно и зеленило на
парцели

*Број паркинг места за пословање према Општим условима за паркирање
За организацију развоја трговачких улица препоручују се просторно-програмска истраживања у
оквиру ширих функционално-просторних целина.
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у пословно- трговачким улицама
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)

Главне улице
2
70% (изузетно 80%)
18м (П+ 3 +Пк)

Начин паркирања*

посебни паркинзи и гараже ван улице

Зеленило

мин 2 дрвореда у профилу

Пословно-трговачке улице
1.5
50%
12 м (П+ 2 +Пк)
улично паркирање или ивичне
гараже на 800-1.500 м
мин 1 дрворед и профилу

*Број паркинг места за пословање према Општим условима за паркирање
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у зонама улазних праваца у град
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)
Начин паркирања*
Зеленило

0.5-1
50%
у складу са зоном у којој се налази
паркинг према улици
мин. 20% и озелењени паркинг

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање
намена
трговина
административно-пословни објекти
угоститељски објекти
хотели
шопинг молови, хипер-маркети

1 паркинг место на м2
50 м2 продајног простора
60 м2 нето етажне површине
2 постављена стола са четири столице
2-10 кревета зависно од категорије
50 м2 продајног простора

Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања код изградње нових
пословних објеката у комерцијалним зонама у центру града и пешачким улицама је
прилагођавање постојећој физичкој структури блока и задржавање формиране парцелације и
регулације зграда. Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента. За веће објекте
препоручује се да се идејно решење добија конкурсом.
У наредним табелама дати су основни урбанистички параметри и услови које треба
примењивати у даљој детаљнијој урбанистичкој разради централих простора.

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у центрима нових насеља
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)
Начин паркирања*
Зеленило

1-1.5 зависно од стамбеног ткива
50%
12 м (П+1+Пк)
паркинзи
мин. 20% озелењени паркинг и јавно зеленило

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у центрима приградских насеља
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)
Начин паркирања*
Зеленило

1.5 зависно од стамбеног ткива
50%
12 м (П+1+Пк)
паркинзи
озелењени паркинг и јавно зеленило

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање
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Урбанистички показатељи за парцеле и објекте који постоје као појединачни садржаји
у ткиву
Индекс изграђености (И)
Степен заузетости (З)
Висина слемена (спратност)
Начин паркирања*

према околном ткиву
према околном ткиву
према околном ткиву
на парцели

служби у границама могућег, са циљем равномерније опслужености градског подручја
Пожаревца као и гравитирајућег подручја. Са друге стране, потребно је искористити улогу једног
дела јавних служби – нпр. културе, вишег и високог образовања, специјализованих установа – и
то сервиса градског, општинског или регионалног значаја у односу на употпуњавање
централних садржаја града Пожаревца.
2. ПОЛАЗНА ОПРЕДЕЉЕЊА

*Број паркинг места за пословање према Правилима за паркирање

2.1. ТЕОРЕТСКИ ОСНОВ
2.1.1. Агенда 21
2.1.2. Хабитат агенда
2.1.3. Нова атинска повеља

3.4. JAVNE SLUЖ BE
1. ПОВОД И ЦИЉЕВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Повод израде плана развоја јавних служби је садржан у општим циљевима Генералног
плана града Пожаревца, а који се односе на оживљавање укупног и равномерног развоја града,
исказаним потребама и аспирацијама локалне заједнице, остварење и подржавање
централитета уже зоне града Пожаревца уз развој комерцијалних и јавних садржаја, као и
подстицање развоја урбаних сервиса који доприносе животном стандарду и квалитету
становања у широј зони развоја града.
ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ:
ПРИМАРНИ ЦИЉ:
ОДРЖИВИ СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ПО МЕРИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЕКУНДАРНИ ЦИЉЕВИ:
1. ПРОСТОРНА
ДИСТРИБУЦИЈА
СЛУЖБИ
У
ФУНКЦИЈИ
РАВНОПРАВНОГ
ОСТВАРИВАЊА ПОТРЕБА ГРАВИТИРАЈУЋЕГ СТАНОВНИШТВА
2. РАЗВОЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ У СКЛАДУ СА ДЕМОГРАФСКИМ И СОЦИЈАЛНИМ
СПЕЦИФИЧНОСТИМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОКРУЖЕЊА
3. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
4. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УВОЂЕЊЕ НОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ И ВЛАСНИЧКИХ
АРАНЖМАНА У ДОМЕНУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Планом се предлаже развој јавних служби заснован на принципима одрживог социјалног
развоја уз максимално ослањање на локалне специфичности, захтеве, потребе, могућности и
ограничења, што је у складу са опште прихваћеним потребама и обавезама укључивања
локалне заједнице у креирање сопствене социјалне средине (према Агенди 21 и другим
међународним документима).
Равноправност свих корисника у односу на могућности коришћења сервиса јавних
служби треба да се оствари одговарајућом просторном дистрибуцијом објеката, као и
уједначавањем квалитета услуга. То треба да буде праћено прихватањем нових модалитета
рада и омогућавањем укључења приватне иницијативе у домену појединих служби. У складу са
тим, потребно је применити принцип деконцентрације и децентрализације мреже примарних

Једну од најважнијих теоретских платформи представља Агенда 216, основни документ о
везан за креирање политика одрживог урбаног развоја. Агенда 21 у оквиру заштите и
унапређења људског здравља истиче следеће опште и оперативне циљеве од значаја за овај
урбанистички план:
1. Развијање система примарне здравствене заштите;
2. Испуњење примарних здравствених потреба сеоског, семиурбаног и урбаног
становништва;
3. Приоритетно постизање просторне покривености здравственим службама за оне
популационе групе које за тим имају највећу потребу, посебно за оне који живе у сеоским
подручјима;
4. Изграђивање основне службе здравствене инфраструктуре, праћење и планирање
система;
5. Развијање националних система здравствене заштите;
6. Међусекторска сарадња и координација;
7. Подршка развоју истраживања и методологије.
У оквиру политика и циљева везаних за развој образовања Агендом 21 се захтева
обезбеђивање приступа омладини и деци свим облицима образовања и проширивање
образовних могућности. Посебна пажња је поклоњена деци и она подразумева примену
програма у домену здравствене заштите, образовања и описмењавања. У оквиру циљева и
задатака везаних за унапређење одрживог развоја људских насеља Агенда 21 препоручује
формулисање и примену програма за смањење утицаја миграција село-град, тако што ће се
побољшати животни услови на селу. Коначно, препоручено је унапређивање урбаног
управљања путем доношења одговарајућих смерница за просторно и урбанистичко планирање
и њихову реализацију.
Циљевима и принципима Хабитат Агенде7 квалитет живота се дефинише као
централна брига у склопу развоја људских насеља, а у складу са тим се истиче и неопходност
доступности образовања и примарне здравствене заштите за све. Одржива људска насеља
подразумевају социјалну интегрисаност укључујући одговарајуће сервисе здравства и
образовања. Ови сервиси треба да буду приступачни (аффордабле) и једнако доступни како би
служили циљу одрживости и социјалног развоја насеља.
Нова Атинска повеља8 истиче да је образовање једна од кључних компоненти развоја
градова, будући да обезбеђује (бар) елементарна разумевања и знања о граду и пружа
6

Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.
Habitat Agenda, UN Conference on Human Settlements (Habitat II) Istambul, 1996.
8
New Charter of Athens, European Council of Town Planners, 1998.
7
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2.2. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду плана у домену јавних служби чини: Закон о изменама и
допунама Закона о планирању и грађењу, Сл. гласник РС 26/06, Закон о планирању и грађењу,
Сл. гласник РС 47/03, Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид, Сл. гласник РС
/04. Потом, Закон о јавним службама, Сл. гласник РС 12/91, Закон о основама образовања и
васпитања, Сл. гласник РС /04 и Закон о здравственој заштити , Сл. гласник РС /03.
2.3. СТЕЧЕНЕ ПЛАНСКЕ ОБАВЕЗЕ И СТАЊЕ ПЛАНИРАЊА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
У ОДНОСУ НА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.3.1. Просторни план Србије
Просторним планом Србије дефинисани су јединствени минимални стандарди за
поједине садржаје јавних служби, са циљем остварења једнаких права у домену задовољења
основних потреба становништва Србије и хомогенизације њеног простора (табела 1). Међутим,
дефинисањем јединствених стандарда који би важили за цео простор Србије управо су
створени услови за диференцијацију у остваривању једнаких права. То се посебно односи на
критеријуме, индикаторе и стандарде доступности. Треба додати и околност да обим права у
овој области још није (ре)дефинисан, као ни одговарајући критеријуми /упутства на
регионалном/ субрегионалном /неком другом нивоу. С обзиром на то, потребно је упутства
зацртана Просторним планом Србије узети са извесном резервом.
Очигледно је да имплементација Просторног плана захтева двосмерну иницијативу,
односно иницијативу државе и иницијативу подручја, како у програмском, тако и у планском
смислу. Смернице за примену Просторног плана Србије у другим просторним и урбанистичким
плановима налажу да се у плановима обезбеде услови за лоцирање јавних служби у складу са
критеријумима смештаја и локационо-развојним потенцијалом подручја и политиком
регионалног развоја.

могућности укључивања у живот града и доношење одлука о његовом развоју. Повеља такође
истиче да је потребно охрабривати развој социјалних/јавних сервиса пошто они подржавају
контакт и комуникацију.
Ова полазишта утицала су на усмеравање концепта и формулацију циљева развоја
јавних служби у контексту значаја појединих сегмената. Начелна опредељења, наравно,
подложна су променама у зависности од конкретних потреба и могућности грађана и локалне
заједнице Пожаревца.
Истраживање других међународних докумената показало је да је и у развијенијим
срединама потврђена потреба примене локално осетљивог приступа. Такође, истраживање
критеријума, параметара и норматива је показало да су у другим срединама они прилагођени
локалном нивоу и везани за ефективност и материјалну основу, што код нас до сада није био
случај.
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Табела 1. -Минимални стандарди за јавне службеОбјашњење знакова:
нужно
x
xx ако се не може организовати у насељу, јер за то не постоје потребни услови
(потенцијални број корисника, грађевински фондови, и др.)
(x) могуће ако постоји интерес и економска основа за организовање садржаја, било у
оквиру јавног или приватног сектора власништва;
(к) обавеза организовања комплементарног - пратећег садржаја који осигурава целовито
+ задовољење потреба
(*) дефинисан је најнижи ниво обавезне организације садржаја, а за нивое изнад тога
примена се подразумева;
у центру или у неком другом насељу на подручју територијалне целине.
2.3.2. ППО Пожаревац
2.3.3. Програм развоја општине Пожаревац 2001-05.
Детаљним увидом у расположиву планску документацију дошло се до драгоцених
сазнања у односу на информациону основу као и планска решења у домену јавних служби. ППО
Пожаревац као планска обавеза дао је концепцијски оквир на вишем просторном нивоу, и као
таква ова ређења су поштована у Генералном плану Пожаревца. Програм развоја општине
Пожаревац 2001-05. дефинисао је конкретне активности у домену јавних служби и оне су у
највећој мери испоштоване у Генералном плану Пожаревца.

3.1.1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Постојећи број и размештај објеката
На територији Генералног плана Пожаревца постоји 5 осмогодишњих основних школа и 1
школа за основно музичко образовање. Оне се налазе у блоковима који су лоцирани у ширем
центру града Пожаревца. Ову просторну целину карактерише велико учешће нестамбених
садржаја, релативно велики интензитет саобраћаја и присуство транзитног саобраћаја. У
погледу изграђености, спада у интензивно и средње интензивно изграђена подручја града, и
такође у целине са средњом густином становања. Оваква диспозиција је уједно повољна – због
транспорта ученика из удаљенијих делова града и приградских насеља, а неповољна због
присуства интензивног саобраћаја, односно аспекта безбедности. Објекти су у друштвеном
сектору својине и нема објеката у другим облицима својине.
Према програмских захтевима, максимална дистанца четвороразредне школе према
Просторном плану Србије је 1500м, а уколико је организован ђачки превоз дистанца може бити
макс. 2-2500м. Ова школа може опслуживати 2-3500 становника. Код осморазредне школе
максимална дистанца је 2500м и школа може опслуживати 3-10 000 становника. Међутим, за
градска подручја оптимална удаљеност је 700-750м, а за више разреде 800-1100м. Нормативи
школског простора се крећу од минималних 5,18м2/ученику до оптималних 6-8м2/ученику, док
потребна повшина школског комплекса износи 15-25м2/ ученику. Оптимална величина школе је
700-900 ученика.
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Глобално и просечно посматрано, подручје града Пожаревца и гравитационо подручје
спада у ред боље развијених у погледу стања развијености мреже јавних служби (ако
посматрамо образовање, здравствену заштиту и дечју заштиту) поредећи са другим подручјима
средишње Србије.
Посматрајући ниво општине Пожаревац, карактеристике развијености мреже су следеће:
• број насеља по здравственом пункту: знатно изнад просека (<1.0) (просек Србије
(1.8-2.2);
• број насеља по основној школи: изнад просека (0.8-1.3) (просек Србије 1.31-1.50);
• број насеља по дечјој установи: просечан (просек Србије 4.01-5.0).
Међутим, просечна слика даје недовољно прецизне информације за даље планирање
развоја друштвене инфраструктуре и може сакрити велике разлике у нивоу развијености између
мањих просторних целина. Стога је потребно преиспитивање квалитета мреже на свим
потребним просторним нивоима који имају значаја за планирање просторног развоја града,
према одговарајућим критеријумима.

назив

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ, ОБЈЕКАТА И КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ
СЛУЖБИ
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Оцена стања и будуће потребе
Капацитет објеката приближно задовољава постојеће потребе. Подручје општине
Пожаревац је захваћено мањим процесом депопулације и малим обимом емиграције ка
општинском центру, што у будућности може указивати на веома благи тренд повећања броја
становника, па ту околност треба имати у виду код планирања нових капацитета образовних
установа. Карактеристика популације је мање процентуално учешће старосне групације
школске деце него што је просечно. Овај број деце треба увећати за процену учешћа деце из
делова територије Плана који статистички не припадају градској територији. Процењујемо да је
такво повећање око 10%.
Трендови смањења броја деце на територији општине Пожаревац указују на смањене
потребе у домену основног образовања, тако да је процена повећања капацитета рађена на
бази процене праћења новопланираних капацитета становања, и то у првом реду капацитета
становања средњих и виших густина у оквиру вишепородичног становања. У тим подручјима би
било оптимално обезбедити резервне капацитете основних школа, чиме би се уједно остварили
допунски капацитети и постигле величине приближне нормативима школског простора.
Програмска поставка третирала је тренд повећања оквирне површине намењене
становању, као и повешање густина и новопалниране капацитете, те су планирана повећања
капацитета основног образовања била предвиђена на доминантним северним и
северозападним правцима развоја, односно на територији МЗ: Сопот, Горња Мала и Бурјан, а у
мањем обиму на југоисточном правцу, односно на територији МЗ Чачалица. Детаљном
анализом и усклађивањем са осталим планским решењима, а посебно становањем, у планском
решењу јавних служби број праваца је редукован и сведен.
3.1.2. СРЕДЊЕ И ВИШЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Постојећи број и размештај објеката
Према “Опшинама у Србији 2003” (Републички статистички завод) на територији општине
Пожаревац има 7 средњих школа са 4279 ђака и 1 виша школа са 819 студента, према попису
из 2002. На територији Генералног плана Пожаревца постоји 6 средњих школа. Оне се налазе у
блоковима који су лоцирани у ширем центру града Пожаревца. Ову просторну целину
карактерише велико учешће нестамбених садржаја, релативно велики интензитет саобраћаја и

потребне
интерве
нције

947

опремље
ност

доградња
учионичког
простора

власништ
во

В;К;Е;Т

спратност

друштв
ено

површина
парцеле

861

П

површина
објекта
БРГП

493

15440

присуство транзитног саобраћаја. У погледу изграђености, спада у интензивно и средње
интензивно изграђена подручја града, и такође у целине са средњом густином становања.
Оваква диспозиција је уједно повољна – због транспорта ученика из удаљенијих делова града и
приградских насеља, а неповољна због присуства интензивног саобраћаја, односно аспекта
безбедности. Објекти су у друштвеном сектору својине и нема објеката у другим облицима
својине. Такође постоји један Дом за смештај ученика средњих школа, на комплексу површине
2,73ха.
Оваква концентрација садржаја средњег и вишег образовања у граду указује на њихов
значај за територију општине Пожаревац, као и за регион, будући да је Пожаревац центар
браничевског округа.

број
ученика

682

ција крова

Гимназија
Јован
Шербановић
Економска
школа

720

3659

7007

По+П+2

друштвено

В;К;Е;Т;
ЦГ

подизање
поткровља

8368

9978

П+1

друштвено

В;К;Е;Т

-

Медицинска
школа

1640

3004

П+1

друштвено

В;К;Е;Т

Пољопривре
дна школа
Политехничк
а школа

600

1664+1264
+
1045+205
1930+1100
+
400
2595

36668

П+1

друштвено

В;К;Е;Т

проширење
учионичког
простора
-

542

1733+1000

2884

По+П

друштвено

В;К;Е;Т

реконструк
ција крова,
делимично
увођење
ЦГ

Средња
музичка
школа

Заједнич
ки
објекат
са нижом
музичком
школом
420
2100

2746

П+1+Пк

друштвено

В;К;Е;Т;Ц
Г

процена
потр.
површина
за наставу:
око 3000м2

назив

ОШ
Десанка
Максимови
ћ
Музичка
школа
С.Мокрања
ц

Дубравицу,
Живицу,
Драговац,Бр
ежане и МЗ
Забела
Бусије,
3464
Чачалица и
Меминац

Виша
техничка
школа
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Оцена стања и будуће потребе
И поред значајне заступљености објеката средњег и вишег образовања, исказана је
потреба за додатним капацитетима, и то пре свега у оквиру приватног сектора. Постоји потреба
и интерес локалне заједнице да се уведу додатни капацитети у виду објеката у приватном
сектору за посебне програме, нарочито за капацитете вишег и високог образовања. У складу са
тенденцијама концентрације садржаја јавних служби вишег хијерархијског значаја унутар зоне
ширег центра града, потребно је преиспитати могућности промене намене постојећих
капацитета посебне намене у објекте вишег и високог образовања. Тиме би се обезбедио
повољан распоред објеката и очување карактера јавне намене на досадашњим просторима
намењеним јавним наменама, а истовремено постигло измештање функција ( као што су женски
и истражни затвор) непримерених центру града Пожаревца.

3.1.3. ОСТАЛЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
На територији Генералног плана Пожаревца постоји једна специјална школа за децу са
посебним потребама, међутим не постоје детаљни подаци о потребама или ограничењима који
би чинили планску основу развоја. Будући да је ова школа општинског и регионалног значаја, у
планском периоду је потребно поштовати потребе и интересе надлежних републичких
институција исказана кроз постојеће и будуће програме развоја.
3.2. ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Постојећи број и размештај објеката
На територији Генералног плана Пожаревца постоји 7 предшколских установа. Оне се
налазе у блоковима који су претежно лоцирани у ужем центру града. Ову просторну целину
карактерише велико учешће нестамбених садршаја, релативно велики интензитет саобраћаја и
присуство транзитног саобраћаја. У погледу изграђености, спада у најинтензивније изграђена
подручја града. Обзиром на велики интензитет коришћења простора и посебно с обзиром на
саобраћај, локације предшколских установа нису најповољније са аспекта безбедности.
Укупан број уписане деце према Програму за 2002/2003. је износио 1450 деце, са којима
је радило 120 васпитача и медицинских сестара. Поред основне делатности у дечјим
установама се обаваљу и бројне проширене активности, као што је целодневни боравак деце,
припрема за полазак у школу, енглеско, музичко и спортско забавиште, различити рекреативни
програми и друго. Одвија се и посебан облик рада са децом са сметњама у развоју. Од укупног
броја деце предшколског узраста, што је 2002. год. износило 3098 деце, заступљеност у
предшколским установама износи око 35%, што се креће у границама просека заступљености
за урбану средину овог типа.
Програм припреме деце за полазак у школу се одвија са ограниченим бројем деце (45 у
2002/2003.) што није ни близу целокупног обухвата деце одговарајућег годишта. Према
тренутно важећим прописима, потребно је обезбедити целокупан обухват деце јер је припрема
за полазак у школу обавезна.
Објекти су доброг бонитета, грађевински солидни и веома добро опремљени. Такође је
постигнуто адекватно просторно уређење слободних површина, прилагођено дечјем узрасту,

међутим у погледу потребне површине према нормативима, код вечине установа није
остварена потребна површина.
Програмски захтеви налажу следеће критеријуме и параметре дистрибуције и капацитета
дечјих установа: оптимални нормативи за узраст од 0-3 г. износе 6-7м2/детету, а за узраст од 37 г. 6-8м2/детету, док минимални нормативи износе 5,4-7,2 м2/детету. Површина комплекса
према минималним нормативима треба да износи 15/25м2 /детету. Гравитационо подручје
износи 5-12000 становника, док је величина установе одређена према броју деце: за узраст од
0-3 г. оптималан капацитет је 100-120 деце, а за узраст од 3-7 г. оптималан капацитет је 120-150
деце. Оптимална дистанца треба да износи за млађу групу 200-300м, а за старију групу: 300500м, а радијус гравитације је 500-650м, односно минимално 600-1000м.

назив
наменски
грађени
Невен
Лептирић
Пчелица
Моравка
ненаменски
грађени
Бамби
Полетарац

број деце

површина
парцеле

спратност

власништво опремљеност

357
215
243
126

површина
објекта
БРГП
1500
1110
1200
850

1150
1114
950
1000

П+1
П+1
По+П+1
П

друштвено
друштвено
друштвено
друштвено

В;К;Е;ЦГ
В;К;Е;ЦГ
В;К;Е;ЦГ
В;К;Е;ЦГ

147
77

894
110

1110
-

П
у
приземљу
стамб.
зграде

друштвено
друштвено

В;К;Е;ЦГ
В;К;Е;ЦГ

Оцена стања и будуће потребе
Према Студији о објектима друштвеног стандарда и и школским установама и објектима
дечје заштите, рађеној за потребе ГУПа Пожаревца (обрађивач: Дирекција за изаградњу
општине Пожаревац), постоји значајан недостатак простора и попуњеност постојећих
капацитета, посебно због потребе препремања деце за полазак у први разред. По процени
обрађивача прописани нормативи у постојећим капацитетима су премашени за 32%. Највећи
проблеми су немогућност целокупног обухвата деце и велики број деце у групама, уз
прекорачење норматива.
Управа дечјих установа планирала је проширење постојећих капацитета надградњом
једног од вртића за једну поткровну етажу са БРГП око 250м2. Поред тога, општинска управа је
исказала намеру за куповином парцеле у зони ширег центра са постојећим објектом, који би био
намењен предшколској установи и реконструисан, односно прилагођен новим потребама. БРГП
овог објекта је 476 м2, а површина парцеле око 700 м2. Позиција овог потенцијално новог
објекта дечје заштите је неповољна према критеријумима максималних међусобних дистанци
објеката, јер је објеката у близини постојећих комплетних дечјих установа, а у исто време не
може да покрије потребе нових капацитета становања због велике удаљености.
Програмска поставка третирала је тренд повећања оквирне површине намењене
становању, као и повећање густина и новопалниране капацитете, те су планирана повећања
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капацитета основног образовања била предвиђена на доминантним северним и
северозападним правцима развоја, односно на територији МЗ: Сопот, Горња Мала и Бурјан, а у
мањем обиму на југоисточном правцу, односно на територији МЗ Чачалица. Детаљном
анализом и усклађивањем са осталим планским решењима, а посебно становањем, у планском
решењу јавних служби број праваца је редукован и сведен.
3.3. ЗДРАВСТВО
Постојећи број и размештај објеката
На територији Генералног плана Пожаревца постоји следећи објекти здравствене
заштите: Општа болница, Дом здравља Пожаревац, и 10 амбуланти које су у друштвеном
сектору, као и 18 приватних специјалистичких ординација и 2 приватне болнице. Комплекс Дома
здравља и комплекс Опште болнице су у зони изван центра, док су амбуланте релативно
повољно распоређене унутар ширег центра града, тако да је доступност објеката здравствене
заштите релативно добра. Амбуланте су претежно у склопу објеката основног образовања,
дечје заштите и привредних организација. Опремљеност Дома здравља одговарајућа је за
гравитационо подручје преко 30 000 становника.
назив
Општа
болница

Дом здравља
Амбуланта
Моравка
Амбуланта
МИП
Амбуланта
Морава
Амбуланта
Шећерана
Амбуланта
ОШ
В.Дугошевић
Амбуланта
ОШ
Д.Обрадовић
Амбуланта
ОШ

намена

површина
објекта
БРГП
Стара болница, патологија, 28000
инфективно,
дерматологија,
ортопедија,
ОРЛ,
офталмологија,
интерно,
породилиште
Општа,
хитна,
онкологија, 8300
школски АТД, медицина рада,
дечји диспанзер
Медицина рада
Укупно
око
1000,
(заједно
са
селима)
Медицина рада
Медицина рада
Медицина рада
Општа и зубна служба

власниш
тво
друштвен
о

В.Караџић
Амбуланта
ОШ
П.П.Његош
Амбуланта
Дечји вртић
Амбуланта
Економска
школа

Општа и зубна служба

друштвен
о

Општа и зубна служба

друштвен
о
друштвен
о

Општа и зубна служба

На територији општине Пожаревац постоји 24 апотеке у друштвеном власништву, и оне
су задовољавајуће опремљене и имају повољн просторни распоред.
Бонитет, односно грађевински квалитет објеката је различит. Преовлађују објекти
солидног бонитета, као што су објекти Дома здравља и величина амбуланти у граду Пожаревцу,
међутим објекти комплекса Опште болнице су различитог квалитета.
Оцена стања и будуће потребе
Будуће потребе су превасходно оријентисане ка превентивној и примарној здравственој
заштити, посебно ка заштити деце и омладине и откривању болести од већег социомедицинског значаја, као и здравственом васпитању и подизању здравствене културе
становништва.
Унутар комплекса Опште болнице потребно је у планском периоду предвидети
довршавање опремања нове зграде породилишта, реконструкцију и адаптацију кухиње,
одељења за жене, патронажне, дечје и хитне службе и службе опште медицине, као и додатно
опремање осталих одељења и служби.
3.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

друштвен
о
друштвен
о
друштвен
о
друштвен
о
друштвен
о
друштвен
о

Општа и зубна служба

друштвен
о

Општа и зубна служба

друштвен
о

На територији града Пожаревца заступљени су следећи садржаји социјалне заштите:
центар за социјални рад и објекат за дневни боравак деце ометене у развоју, капацитета 656
м2. Алокација ових објеката је неповољна, обзиром на близину истражног затвора.Ови садржаји
превазилазе по свом значају градски ниво и опслужују територију општине Пожаревац, и шире.
Исказана је потреба за додатних капацитетима у домену социјалне заштите, посебно за
стационарни смештај старих лица.
3.5. КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ
На територији града Пожаревца заступљени су следећи садржаји културе: Центар за
културу Пожаревац, Народни музеј, Народна библиотека, галерија «Милена Павловић Барили»,
потом ТВ станице, радио станице и биоскоп. Својим деловањем ове институције обезбеђују
веома добар квалитет културног живота грађана Пожаревца. Од активности је потребно
поменути: сталне и повремене поставке Музеја и галерија, извођење позоришних, оперских и
балетских представа и концерата, смотре фолклорних ансамбала, издавање часописа за
културу, организовање ликовних колонија, као и организовање других културно-забавних
програма.
Постоје 3 ТВ станице: ТВ Дуга, ТВ Сат, ТВ Бисер, као и 7радио станица: Радио Браво,
Радио Хит, Радио Српска кућа, Радио Планета, Радио Пожаревац, Радио Грађанин. Сви
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сервиси за информисање налазе се у ширем центру града и задовољавају потребе грађана
Пожаревца.
Тренд интензивирања културних активности који је евидентиран у постојећем стању је
потребно програмски подржати и дати подстицај развоју сектора културе и информисања у
приватном режиму коришћења.

намене постојеће 2 касарне у зони ширег центра, уз увођење нових садржаја јавних служби.
Препоручљиво је задржати статус јавних грађевинског земљишта на овим комплексима, а
оставити могућност увођења нових садржаја јавних служби у приватном режиму коришћења, уз
неопходне мере прилагођавања – адаптације, реконструкције, доградње и слично, у свему
према могућностима саме иградње, а према претходно прибављеним условима везаним
стабилност објеката и осталим неопходним условима. Увођење комерцијалних садржаја се не
подстиче.

3.6. ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
КП ЗАБЕЛА, ЖЕНСКИ ЗАТВОР И ИСТРАЖНИ ЗАТВОР
Објекти и комплекси посебне намене су: КП Забела, женски затвор и истражни затвор.
Карактер, капацитет и значај ових институција далеко превазилазе потребе локалне заједнице и
сврставају их у ред институција ове врсте од републичког значаја. Стога оне морају имати
посебан третман у сваком планском документу, па и у Генералном плану Пожаревца.
Комплекс КП Забела налази се на северозападном потезу града и представља
заокружену целину са свим пратећим садржајима неопходним за овакву врсту активности.
Исказана је потреба за смештајним капацитетима за посетиоце у оквиру посебног објекта, и
овакав садржај је могуће организовати и сместити унутар постојећег комплекса без
проширивања његових граница.
Комплекси женског затвора и истражног затвора налазе се у зони ширег центра града
Пожаревца и у том смислу имају крајње неповољан положај. Стога је потребно извршити
промену намене постојећих објеката женског затвора и истражног затвора, односно ове
функције изместити у подручја ван центра града, будући да позиција ових комплекса у градском
ткиву није дефинисана, односно могу се наћи и у рубним подручјима. У оквирима расположивих
капацитета посебних намена или проширивањем комплекса КП Забела је потребно определити
локације за комплексе женског затвора и истражног затвора, чиме би се постигла просторна
обједињеност посебних намена, што је са становништа укупног просторног развоја града далеко
повољније. Постојећи објекти женског затвора и истражног затвора треба да задрже карактер
јавних објекта уз неопходне мере интервенција (реконструкција, адаптација, доградња, итд.)
ради прилагођавања новим активностима.
ВОЈНИ КОМПЛЕКСИ
Друга група објеката и комплекса посебне намене су објекти у оквиру војних комплекса и
то су објекти и комплекси: «Ћириковац» (ван граница Генералног плана), «Барутана»,
«Могила», «Љубичево», «Сопот», «Сопот – вежбалиште», «Виноградска - базен», локација у
улици Воје Дугалића 2, «Вељко Дугошевић», «Забела» и «Поречка 1».
Ови комплекси заузимају значајну површину унутар градског ткива, а по положају
заузимају: део северозападног потеза у близини КП Забела заузима једна касарна, 2 касарне се
налазе у широј зони центра града, док комплекс стрелишта заузима место на источној страни
града ван континуално изграђеног подручја (Карта План развоја јавних служби).
У тренутку израде Програма генералног плана Пожаревца није било могуће дати
једнозначан одговор на питања о стратешком планирању развоја ових комплекса, као ни на
питања у домену будућег власничког статуса земљишта и објеката, поготово ако се има у виду
плански хоризонт Генералног плана који износи 20 година. Стога су се решења Програма Плана
кретала у опсегу препорука с обзиром на потребе и могућности просторног и другог развоја
града Пожаревца, перспективе инвестирања, итд. У контексту развоја центра и
диверзификације централних и комплатибилних функција, потребно је извршити промену

4. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
4.1. Опште напомене
Подаци о мрежи, објектима и капацитетима јавних служби добијени су на основу
посебних истраживања СО Пожаревац и дирекције за грађевинско земљиште, као и путем
анкете упућене надлежним институцијама општине Пожаревац – Секретаријату за привреду и
комуналне делатности Пожаревац, здравственом центру – ОЈ Дому здравља Пожаревац,
Установи предшколског образовања и васпитања, и другим, као и из извора Републичког и
Савезног завода за статистику. У очекивању комплетно обрађених статистичких података према
Попису становништва из 2002. обрађени су и примењени необјављени подаци добијени
приликом усмених консултација са колегама из надлежних институција у Пожаревцу. Наведени
подаци су примењени у циљу добијања сто прецизније демографске основе која одговара
новим границама генералног плана а које се не подударају са статистичким пописним
јединицама.
Током више дискусија организованих у сарадњи са стручним службама Пожаревца
установљене су потребе и аспирације различитих актера у погледу просторног развоја
Пожаревца које су значајне за развој јавних служби:
• Погушћавање становања увођењем различитих типова изграђености са циљем
ефикаснијег коришћења градског грађевинског земљишта, што посредно (повећањем
броја становника) води ка повећању обима потреба у домену основних сервиса јавних
служби;
• Употпуњавање мреже објеката предшколског васпитања и образовања и стварање
услова за одговарајући просторни размештај нових капацитета дечјих установа у
периферним деловима града где сада не постоје овакви садржаји;
• Употпуњавање постојећих стамбених зона одговарајућм садржајима јавних служби;
• Употпуњавање будућих стамбених зона, односно проширења постојећих одговарајућм
садржајима јавних служби (као нпр на потезу МЗ Бурјан, Сопот и Радна мала);
Промена намене дела посебних служби (комплекса касарни као и комплекса женског
затвора) и увођење социјалних сервиса (нпр. становање старих особа и други садржаји).
4.2. Принципи
Концепт планирања јавних служби у генералном плану укључује:
• елементе економског, демографског и нарочито, просторно-физичког аспекта, узимајући
у обзир опште карактеристике подручја као и посебне вредности појединих параметара
од значаја;
• елементе система планирања значајних за планирање јавних служби укључујући
законодавни аспект;
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•

избор принципа, критеријума и индикатора за планирање друштвене инфраструктуре у
генералном плану, заснованих на идентификовању и уважавању просторних и других
локалних специфичности градског подручја Пожаревца.

Принцип: децентрализација основних видова јавних служби на једнак
начин, са крајњим циљем учешћа грађана у креирању локалне заједнице у
складу са потребама, интересима и могућностима.
Главни критеријум је критеријум доступности за примарну опрему сервисима јавних
служби (основно образовање, предшколске установе, примарна здравствена заштита).

школске деце износио је 3859 деце, што је мање од очекиваних 12% од укупног броја
становника (5008 деце). Ови подаци указују на посебне потребе – у домену дечјих установа
знатне потребе за повећањем капацитета и отварањем нових локација, док код школских
простора тренутно постоји мања потреба за повећањем капацитета и доделу нових локација.

1.

2.

ПРИНЦИП: Концентрација сервиса јавних служби вишег хијерархијског
нивоа, односно градског, општинског или регионалног значаја са циљем
подизања нивоа централитета града
Увођење сервиса управе, администрације, објеката вишег и високог образовања, културе
и информисања, осталих сервиса са својствима подстицаја централитета.
4.3. Остали елементи од значаја за концепт
•
•
•

Значај релације: јавне службе - просторна целина - карактеристике становништва;
Посебна важност избора критеријума и индикатора прилагођених локалном нивоу
(градских подцелина; насељских целина; центра/предграђа; приградских села, итд.)
обзиром на велике разлике између мањих просторних целина;
Непосредна (нпр. број корисника, ученика) и посредна (нпр. кретање наталитета)
релација параметара демографског аспекта према друштвеној инфраструктури, уз
праћење трендова у дужем периоду.
4.3.1. Елементи демографског развоја, потребе и трендови

Према резуллтатима пописа из 2002. (издање РЗС) укупан број становника на територији
града Пожаревца износи 41736 становника. Према подацима добијеним из Дирекције за
грађевинско земљиште Пожаревац укупан број становника по месним заједницама обухваћеним
Генералним планом износи 37166 (са повећањем око 40883) становника, а расподела по
појединим МЗ је:
1. мз Браћа Вујовић
3210 +10%= 3531 становника
2. мз Булевар
2823 +10%= 3106 становника
3. мз Бурјан
6338 +10%= 6972 становника
4. мз Васа Пелагић
3718 +10%= 4090 становника
5. мз Горња мала
8089 +10%= 8898 становника
6. мз Забела
890 +10%= 979 становника
7. мз Парк
2807 +10%= 3088 становника
8. мз Радна мала
2548 +10%= 2803 становника
9. мз Сопот
2922 +10%= 3214 становника
10. мз Ћеба
1230 +10%= 1353 становника
11. мз Чачалица
2591 +10%= 3246 становника
Процена повећања броја становника је за око 10% повећања у свим месним заједницама.
У односу на претходну пописну годину дошло је до пада укупног броја становника за око 3150
становника, или око 4%. Укупан број предшколске деце 2002. године износио је 2889, што је
знатно више од очекиваних 6% од укупног броја становника (2594 деце). У исто време, број

4.4. Концепт
Концепт развоја јавних служби опредељен је у зависности од концепта потреба и
могућности ширења града и развоја функције становања са једне стране, и афирмације
централних садржаја у оквиру којих проширени садржаји јавних служби као што су култура и
информисање и неке управне службе имају своју улогу.
Концептом се не нуде коначна решења већ она представљају понуду условљену
примарним токовима просторног развоја. У том смислу, дају се препоруке за примену
критеријума просторне дистрибуције и формирање мрежа сервиса јавних служби, као и режими
/правила њиховог уклапања у постојећу / будућу матрицу садржаја и физичких структура.
Обзиром на тежње ка што ефикаснијем и профитабилнијем коришћењу градског
грађевинског земљишта, посебно у централној зони, што води ка повећању комерцијалних
централних садржаја, концепт развоја примарних јавних служби (основног образовања, дечје
заштите и примарне здравствене заштите) не предвиђа активирање нових локација у ове сврхе
у централној зони.
Такође из истог разлога ефикасног коришћења земљишта треба тежити минималном
изузимању земљишта које тренутно нема категорију јавног, што значи минимално увођење
јавних служби на нове локације а на земљишту које није јавно. Могућности за евентуалном
експропријацијом земљишта су битно смањене и своде се на нужне акције везане за
саобраћајне и инфраструктурне потезе од посебних значаја за град. Стога се нови садржаји
везани за развој јавних служби, посебно у централној зони могу предвидети само у домену
промене намене објекта и површина на земљишту које нема приватни /комерцијални карактер
коришћења (остало земљиште).
Други принцип који треба применити садржан је у тежњи ка повезивању елемената јавног
интереса и садржаја јавних служби, у смислу нпр. задржавања односно увођења јавних служби
у објекте од посебног јавног интереса као што су објекти /целине са споменичким и
амбијенталним вредностима.
Постојећи положај институција културе подржава концентрацију садржаја који афирмишу
централитет града Пожаревца. Овакав тренд треба подржати тако што ће се мерама
имплементације подстицати промена намене нестамбених садржаја у садржаје културе и
информисања, посебно у приземљима објеката, и то у осталим облицима својине осим у
друштвеном /државном. Потребно је испитати све могућности сарадње са приватним сектором
укључујући и коришћење објеката у власништву приватног сектора, узимањем у закуп,
адаптацијом мањих капацитета унутар нпр. стамбених објеката, итд.
Садашња урбана структура и организација урбаних функција Пожаревца, као и
релативна просторна компактност дају основа да се подстиче концентрација садржаја културе и
информисања, управе и администрације. Овакав тренд подржава и величинска категорија града
која ће у дужем периоду остати у том реду величине, тј. неће значајније повећати број
становника нити ће се разбити на више подцелина које би имале посебне центре. Са друге
стране, сам центар још није обезбедио неопходан интензитет и густину активности,и
компактност па их треба и даље развијати.
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5. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ИЗБОР КРИТЕРИЈУМА, ПАРАМЕТАРА И НОРМАТИВА ПРИЛАГОЂЕНИХ ЛОКАЛНОМ НИВОУ И ВЕЗАНИХ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ И МАТЕРИЈАЛНУ ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОЖАРЕВЦА:

Б. Радијуси опслуживања, гравитационо подручје и обухват становништва појединих
сервиса:
и 600-1000м; обухват становништва је око
6% , али се коригује социоеконимским
обележјима становништва;
1500м; за 2-3500 становника;
Основно образовање 1-4.разред
за дистанце веће од 1500м обавеза
организовања школског превоза;
2500м; за 3-10000 становника; обухват
Основно образовање 5-8. разред
становништва је око 12%;
за дистанце веће од 2500м обавеза
организовања школског превоза;
за 1000 становника;
Здравствена станица
за 10000 становника, зависно од густине
Дом здравља
насељености.
Предшколско
образовање

А. Обавезни садржаји јавних служби и њихова дистрибуција по просторним нивоима
(дефинисан је најнижи ниво, а примена изнад тог нивоа се подразумева):
1. Социјална заштита
1.1. Домови
за
лица
посебним потребама
1.2. Центри за стара лица

са ниво општине
(могуће ако постоји интерес)
ниво општине, ниво насеља /лок. заједнице;
(могуће ако постоји интерес)
1.3. Центри за социјални рад
ниво општине (обавезно)
2. Предшколско васпитање и образовање


васпитање

ниво насеља /лок. заједнице (неопходно)
В. Критеријуми саобраћајне повезаност и доступности:

3. Образовање
3.1. Основно
4.разред

образовање

1.- ниво општине, ниво насеља
(неопходно)

3.2. Основно
8.разред

образовање

5.- ниво општине, (неопходно),
ниво насеља (неопходно)

3.3. Средње образовање
3.4. Више и високо образовање

субрегионални ниво (неопходно),
ниво општине
(могуће ако постоји
интерес)
субрегионални ниво (могуће ако постоји
интерес)

4. Здравствена заштита
4.1. Здравствена станица
4.2. Дом здравља
4.3. Општа болница

ниво насеља (неопходно)
ниво општине (неопходно),
ниво насеља /лок. заједнице;(могуће ако
постоји интерес)
субрегионални ниво (неопходно),
ниво општине (могуће ако постоји
интерес)

4.4. Центар за специјализовано субрегионални ниво, ниво општине
лечење
4.5. Медицина рада
(могуће ако постоји интерес / потреба)











квалитет остварености везе са централним местима
опслуженост саобраћајницама
радијалне везе
начин превоза
квалитет путева/улица
учешће јавног саобраћаја
покривеност оптимално опслужених корисника
комфор путовања
учешће оптимално опслужених насеља /зона

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Циљеви социјалног развоја морају се довести у везу са економским могућностима и
редефинисам социјалним правима у нашој средини. Локална и централна управа је у обавези
да обезбеди квалитетније остваривање права у овом домену дефинисаних позитивним
законима, док ће остала права и потребе бити остваривани у складу са могућностима локалне
заједнице –локалне управе и приливом средстава и других извора (приватни инвеститори, НГО,
међународне институције, итд.)
Диструбуција сервиса јавних служби може се одвијати унутар:
 Централне зоне – у ком случају се објекти могу лоцирати самостално унутар зоне или
уклапати са другим централним садржајима, без обзира на њихов карактер (јавни /
приватни), под условом да су испуњени услови компатибилности садржаја; у овом
случају претежно су заступљени садржаји вишег хијерархијског нивоа (градског,
општинског, регионалног и делом рејонског нивоа), односно садржаји вишег и високог
образовања, културе и информисања, као и управе и администрације;
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Специјализованих центара – у којима доминира један или више садржаја јавних
служби вишег и средњег хијерархијског нивоа – градског, општинског или рејонског
нивоа; објекти могу бити лоцирани самостално или груписани у функционалне
целине; претежно се односи на комплексе образовања – основне и средње школе и
комплексе здравствене заштите – дом здравља, општу болницу и болнице у
приватном режиму коришћења;
Дисперзованих садржаја јавних служби - у балансираној и равномерној мрежи, у
којима доминира један или више садржаја јавних служби локалног хијерархијског
нивоа, као што су: основно образовање, примарна здравствена заштита у
друштвеном или приватном сектору, објекти предшколских установа.

Планским решењем се постојећи капацитети задржавају, уз унапређење организације
рада, увођење нових модалитета рада и унапређење и опремање физичке структуре.
Пожељна форма трансформације објеката јавних служби јесте промена намене једног
типа јавних служби у други, уз задржавање јавног статуса земљишта код год је то могуће. Овим
планским решењем се не подстиче трансформација објеката јавних служби и режима јавног
статуса земљишта у остало грађевинско земљиште (нпр. пословање, услуге и др. комерцијални
садржаји).
Раније планирани садржаји јавних служби за које је обезбеђено јавно грађевинско
земљиште који нису реализовани уграђени су у планска решења (објекат дома за смештај
старих лица и предшколско одељење вртића).
Новопланирани садржаји јавних служби у новим зонама становања, посебно у оквиру
вишепородичног становања димензионисани су према капацитетима планираног становања,
њиховој просторној дистрибуцији и програмским елементима (пожељним дистанцама ових
садржаја). Могућа је изградња обеката јавних служби у режиму приватног коришћења уз
поштовање правила уређења и правила грађења овог Плана.
Правила уређења за дечје установе – објекти се предвиђају у зонама већих густина
новопланираног становања у типу вишепородичног образовања, водећи рачуна о повољној
дистрибуцији у складу са програмским критеријумима дистрибуције.
Планирани су нови објекти на јавном земљишту на северозападном потезу (1) и јужном
(1) и југоисточном потезу (1), у свему према графичком прилогу: План развоја јавних служби.
Објекти на северозападном потезу и јужном потезу су капацитета око 120 деце, бруто површине
парцеле око 3000м2, сваки. Објекат на југоисточномном потезу је капацитета око 90 деце, бруто
површине парцеле око 2250м2 и предвиђен је да покрије потребе новопланираног ексклузивног
становања као и постојеће потребе једнопородишног становања у окружењу, у домену
предшколске припреме деце. Сви новопланирани објекти су са комплетним програмом. Није
могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене становања
планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји
који загађују животну средину.
Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у домену дечје заштите. У
оквиру осталог земљишта могуће је, сходно новонасталим потребама подручја, као и процени
надлежних институција, организовати службу бриге о деци у оквиру дечјих вртића односно
предшколских васитних група. Садржаји ове намене могу се организовати у склопу колективног
или индивидуалног становања, уз поштовање минималних капацитета предвиђених за
предшколске установе, обезбеђен посебан приступ са јавне површине. Није могуће
организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене становања планирају и

следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који загађују
животну средину.
Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни
боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену
целину под условом да постоји или је могуће формирати посебан улаз; постоји могућност за
задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; постоји начин
за решавање утицаја додатне буке на суседне намене. Препоручују се јединице за дневни
боравак деце са мањим бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем
станова и могућношћу боравка деце на отвореном.
Правила уређења за основно образовање - могућа је доградња, реконструкција и
адаптација школских простора како би се постигла задовољавајућа опремљеност просторија за
физичко образовање и других проширених садржаја.
Новопланирани објекат се предвиђа у зонама већих густина новопланираног становања
у типу вишепородичног образовања, на јавном земљишту, водећи рачуна о повољној
дистрибуцији у складу са програмским критеријумима дистрибуције, односно на северном
правцу развоја града, према графичком прилогу: План развоја јавних служби. Објекат је
намењен ученицима 1-4. разреда, капацитета макс. 240 деце. Предвиђена је парцела од
6600м2. Планирани комплекс и површина објекта обухвата и припремно предшколско одељење
дечје установе капацитета 30 деце. Садржај образовања мора бити самостално организован на
за то намењеној парцели јавног грађевинског земљишта. Објекат школе може бити
слободностојећи или у прекинутом низу.
Правила уређења за средње образовање – постојећи објекти средњих школа на
јавном земљишту задржавају се на постојећој локацији и у оквиру постојећих капацитета.
Такође се задржава постојећи објекат дома за смештај ученика на постојећој локацији и у
оквиру постојећих капацитета.
Могуће је у оквирима комплекса извршити мере санације, реконструкције, надградње и
доградње ових објеката образовања уколико се укаже потреба исказана од стране надлежних
институција за образовање. Неопходно је пре израде планске документације нижег реда,
односно спровођења плана на овом парцелама (издавање акта о урбанистичким условима,
одобрење за изградњу) прибавити сагласност надлежних институција за образовање.
Правила уређења за више и високо образовање – искористити могућност промене
намене једног дела јавних служби (женског затвора и истражног затвора, са локацијама у ширем
центру града) у објекте вишег и високог образовања са оријентацијом ка приватном сектору.
Омогућити одговарајуће прилагођавање постојећих капацитета реконструкцијом, адаптацијом и
доградњом. Пренамена у објекте вишег, односно високог образовања треба да буде праћена
научно–истраживачким садржајима. Могуће је организовати комплатибилне угоститељске и
трговинске садржаје у склопу ових комплекса под условом да не прелазе 15% укупне БРГП
објекта.
Правила уређења за објекте здравствене заштите – планом се предвиђа потреба
изградње додатних капацитета здравствених станица, као сервиса примарне здраствене
заштите, и то у зонама већих густина новопланираног становања у типу вишепородичног
образовања, као и у склопу посебних облика становања, водећи рачуна о повољној
дистрибуцији у складу са програмским критеријумима дистрибуције, на јавном земљишту.
Поред самосталних здравствених станица предвиђају се и стандардни садржаји здраствене
заштите у склопу новопланираних основних школа од 1-4. разреда и комбинованих дечјих
установа.
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Специјализована здравствена заштита је заступљена у довољној мери на територији
Пожаревца, и није исказана потреба за додатним капацитетима у јавном сектору. У склопу
развоја централне зоне, као и у склопу изградње нових стамбених потеза потребно је
обезбедити услове за изградњу специјализованих капацитета здраствене заштите у оквиру
приватне медицинске праксе.
Објекти специјализованих капацитета здраствене заштите у оквиру приватне медицинске
праксе могу се лоцирати самостално или у склопу других компатибилних функција: становања,
јавних служби, комерцијалних садржаја, Не дозвољава се организовање садржаја
специјализоване здравствене заштите у близини следећих садржаја: објекти привредне
производње, складишни објектеи производно занатство, саобраћајни терминали, бензинске
станице, као и други објекти и комплекси који загађују животну средину. Потребно је обезбедити
одговарајући саобраћајним приступ. Обезбедити адекватан пешачки приступ, као и посебан
приступ слабо покретним и хендикепираним лицима.
У склопу развоја ширег подручја града Пожаревца као и приградских зона планирана је
стална здравствена служба на нивоу здравствене станице, уз пратећу службу апотеке, у свему
према графичком прилогу: План развоја јавних служби, на јавном земљишту. Потребан простор
обезбедити у склопу линеарних зона намењеним централним садржајима, у зони
вишепородичног становања (северни-североисточни правац – један објекат), односно елитног
једнопородичног становања ван централне зоне града (југоисточни правац – један објекат).
Објекат може бити самостално постављен или у склопу других компатибилних садржаја, као
што су: становање, јавне службе, комерцијални садржаји, под условом да је у приземљу
објеката. Не дозвољава се организовање садржаја специјализоване здравствене заштите у
близини следећих садржаја: објекти привредне производње, складишни објектеи производно
занатство, саобраћајни терминали, бензинске станице, као и други објекти и комплекси који
загађују животну средину. Потребно је обезбедити одговарајући саобраћајним приступ.
Обезбедити адекватан пешачки приступ, као и посебан приступ слабо покретним и
хендикепираним лицима.
Предвиђена је изградња капацитета посебних облика примарне здравствене заштите у
оквиру новопланираних објеката: основне школе од 1-4. разреда на северном правцу, и дечјих
установа у јужној (1) и југоисточној зони (1), према стандардима за опремање овакве врсте
објеката.
Правила уређења за установе културе - на локацији у улици Воје Дугалића 2, обзиром
на позицију у централној зони, тежњу ка остварењу континуитета централних и културних
садржаја као и архитектонско-амбијенталним карактеристикама објекта, предвиђа се култура
као претежна намена; режим коришћења је јаван, а статус земљишта – јавно грађевинско
земљиште. Површина парцеле је 900м2, и будућа намена мора се одвијати у границама
постојећег комплекса и уз примену услова надлежног Завода за заштиту споменика. Неопходно
је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана (издавање акта о
урбанистичким условима, одобрење за изградњу) прибавити сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика.

потреба исказана од стране надлежних институција социјалне заштите. Неопходно је пре
израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана на овом парцелама
(издавање акта о урбанистичким условима, одобрење за изградњу) прибавити сагласност
надлежних институција социјалне заштите.
Будући да је град Пожаревац исказао потребу и спремност да подржи изградњу дома за
смештај старих лица, исти је предвиђен за изградњу на познатој и резервисаној локацији у зони
ширег центра града, у свему према графичком прилогу: План развоја јавних служби. Обзиром
на промену режима коришћења комплекса посебне намене- војних објеката (видети поглавље
Правила уређења за посебне намене – војни комплекси), на локацији «Сопот» предвиђа се
промена намене у постојећој физичкој структури, уз мере реконструкције и ревитализације,
односно геронтолошки центар са различитим режимима коришћења. Режим коришћења је
јаван, а статус земљишта – јавно грађевинско земљиште.
Планирани дом за стационарни смештај старих лица - геронтолошки центар потребно је
да заузима парцелу минималне површине од 2000м2 и има минимални капацитет за око 80
корисника са територије општине.
Поред овога, потребно је увести веће учешће нових модалитета рада, као што је рад
теренских служби и слично, како би се боље изашло у сусрет потребама становништва.
Правила уређења за посебне намене – војни комплекси – на основу «Измена и
допуна услова и захтева за прилагођавање ГУП а Пожаревца потребама одбране земље» Министраство одбране од 10.10.2006. планско решење у домену ових намена конципирано је
на следећи начин:
1. Војним комплексима:
1.«Ћириковац»,
2.«Барутана»,
3.«Могила»,
4.«Љубичево»,
5.«Сопот»,
6.«Сопот – вежбалиште»,
7.«Виноградска - базен» и
8.локација у улици Воје Дугалића 2 се скида статус посебне намене и стога као такве
неће фигурисати на прилогу «Јавне службе»;
2. Предложена промена статуса јавног земљишта на поменутим комплексима и локацијама
(1-8.) биће спроведена селективно, у складу са потребама и могућностима локалне
заједнице исказаним у току процеса израде плана и коцептуалним поставкама
обрађивача плана.
3. У односу на концепцију развоја јавних служби, као и остале намене промене у планским
решењима су следеће:
o

Правила уређења за установе социјалне заштите - подразумевају објекте за смештај
старих лица, објекте за смештај деце ометене у развоју, деце без родитељског старања, центре
за социјални рад и друге специјализоване установе. Изузев центра за социјални рад, остале
установе се на територији општине смештају опционо и нису обавезно везане за градско
подручје.
Објекат за дневни боравак деце ометене у развоју задржава се на постојећој локацији и у
оквиру постојећих капацитета. Могуће је у оквирима комплекса извршити мере санације,
реконструкције, надградње и доградње ових објеката социјалне заштите уколико се укаже

o

на локацији «Сопот» предвиђа се промена намене у постојећој физичкој
структури, уз мере реконструкције и ревитализације, односно геронтолошки
центар са различитим режимима коришћења; режим коришћења је јаван, а статус
земљишта – јавно грађевинско земљиште.
на локацији у улици Воје Дугалића 2, обзиром на позицију у централној зони,
тежњу ка остварењу континуитета централних и културних садржаја као и
архитектонско-амбијенталним карактеристикама објекта, предвиђа се култура као
претежна намена; режим коришћења је јаван, а статус земљишта – јавно
грађевинско земљиште.
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o

o

o

на локацијама: «Барутана», «Могила», «Виноградска - базен» и «Љубичево»
претежна намена ће бити рекреативно-спортски садржаји; режим коришћења је
јаван, а статус земљишта – јавно грађевинско земљиште.
на локацији «Сопот – вежбалиште», сходно постојећем стању и аспирацијама
корисника простора, као претежна намена планира се становање. Статус
земљишта је остало грађевинско земљиште.
локација «Ћириковац» није третирана пошто није обухваћена границом Плана.

4. Правилима уређења се додатно дефинишу услови градње на локацијама 1-8., односно
спровођењу плана на овом парцелама (издавању акта о урбанистичким условима,
одобрењу за изградњу) се не може приступити пре претходно завршетка коначног
регулисања имовинско -правних односа.
5. Војни комплекси:
9. «Вељко Дугошевић»,
10.«Забела» и
11.«Поречка 1» задржавају статус комплекса посебне намене. У складу са
«Изменама и допунама услова и захтева за прилагођавање ГУП а Пожаревца потребама
одбране земље»
- Министраство одбране од 10.10.2006., дефинишу се «зоне
контролисане градње», у појасу од 100м са свих страна сваког од комплекса 9-11. За
«Зоне контролисане градње» неопходно је пре израде планске документације нижег
реда, односно спровођења плана на овом парцелама (издавање акта о урбанистичким
условима, одобрење за изградњу) прибавити сагласност Министарства одбране.
Правила уређења за посебне намене – женски затвор. Комплекс КП Забела налази
се на северозападном потезу града и представља заокружену целину са свим пратећим
садржајима неопходним за овакву врсту активности. Исказана је потреба за смештајним
капацитетима за посетиоце у оквиру посебног објекта, и овакав садржај је могуће организовати
и сместити унутар постојећег комплекса без проширивања његових граница.
Комплекс женског затвора налази се у зони ширег центра града Пожаревца и у том
смислу има крајње неповољан положај. Стога је потребно тежити промени намене постојећег
објеката женског затвора односно ове функције изместити у подручја ван центра града, будући
да се може лоцирати и у рубним подручјима. Обзиром на величину и диспозицију објеката
унутар комплекса КП Забела-мушки затвор, потребно је у оквирима његових расположивих
капацитета определити локације за комплекс женског затвора чиме би се постигла просторна
обједињеност посебних намена, што је са становишта укупног просторног развоја града далеко
повољније. Постојећи објекти женског затвора треба да задрже карактер јавних објекта уз
неопходне мере интервенција (реконструкција, адаптација, доградња, итд.) ради
прилагођавања новим активностима.
Уколико се обезбеде услови за алокацију женског затвора унутар комплекса КП Забела,
потребно је обезбедити одвојено одвијање активности једног од другог затвора у свему према
условима Министарства правде. Неопходно је пре израде планске документације нижег реда,
односно спровођења плана (издавање акта о урбанистичким условима, одобрење за изградњу)
прибавити сагласност Министарства правде.

7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
За потребан капацитет објеката јавних служби потребно је поштовати следеће
критеријуме и нормативе:
Дечје установе:
Капацитет
БРГП
Комплекс
Спратност
Паркинг место


Маx 270 деце
6-8 м2/детету
20-25 м2/детету
П+1
1Пм /100м2 БРГП

Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни
боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине
једниствену целину под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз;
постоји могућност за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са
бројем деце; постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене; у том
случају важе правила уређења и грађења појединачних просторних целина у којима
дечја установа налази;
 Препоручују се јединице за дневни боравак деце са мањим бројем деце у
индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу
боравка деце на отвореном;
 У новим, односно адаптираним просторима намењеним дечјим установама
препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 деце по објекту.

Основне школе:
Капацитет
БРГП
Комплекс
Спратност
Паркинг место
Средње школе:
БРГП
Комплекс
Спратност
Паркинг место
Више / високо
образовање:
БРГП
Комплекс

24 одељења (око 720
деце)
6,5-7,5 м2/ученику
20-25 м2/ ученику
П+2
за 10% запослених
10-12м2/ ученику у смени
15-30м2/ ученику у смени
П+3
1Пм /100м2 БРГП
14-18м2/ студенту
35-40м2/ студенту

Примарна здравствена заштита:
БРГП
0,003-0,09 м2/кориснику
Комплекс
0.05-0,12 м2/кориснику
Спратност
П+2 (П+3)
Паркинг место
За 20-25% запослених
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Домови социјалне заштите:
БРГП
20-25м2/кориснику
Комплекс
40-50 м2/кориснику
Спратност
П - П+3
Стационарна и специјализована здравствена заштита:
БРГП
25-40м2/бол.постељи
Комплекс
80-150 м2/ бол.постељи
Спратност
П - П+3
Паркинг место
За 4-6 бол. постеља
Зеленило
у
оквиру Мин 60% укупне површине
комплекса

3.5 REKREACIJA, SPORT I SISTEM ZELENILA
Prostori za urbanu rekreaciju i sport planiraju se integralno sa planirawem sistema zelenila u gradu.
Polaze}i od toga da je sistem zelenila u Generalnom planu definisan sa stanovi{ta zemqi{nog
pokriva~a - zelenila a ne sa stanovi{ta aktivnosti koje se na tim zemqi{tima odvijaju, u delu
Rekreacija i sport bi}e definisani uslovi i pravila ure|ewa zelenih prostora sa dominantnom
rekreativnom funkcijom kao i onih namewenih sportskoj rekreaciji. U delu Sistem zelenila bi}e dati
uslovi i pravila ure|ewa ostalih zelenih povr{ina.
Tre}i deo ovog poglavqa Prilog 1 objediwuje normative i standarde planirawa rekreativnih i zelenih
prostora u Po`arevcu koji su kori{}eni u Generalnom planu i koje, pored pravila i uslova datih za
pojedine vrste i lokacije rekreativnih i zelenih prostora, datih u posebnim poglavqima, - treba
primeniti u definisawu planova ni`eg reda.

3.5.1. REKREACIJA I SPORT

−

obrazovawe i/ili takmi~arski sport. Rekreativno kori{}ewe sportskih objekata se javqa kao
primarno (sportski tereni naseqa, sportsko/rekreativni centri) ili sekundarno (mogu}nost
rekreativnog kori{}ewa sportskih terena u okviru {kola)
Zeleni rekreativni prostori: parkovi, trgovi, skverovi, pe{a~ke zone, zelene povr{ine stambenih
naseqa, {kola i de~ijih ustanova.. koji se rekreativno koriste kao prostori odmora, relaksacije,
razonode i susreta ali koji urbanoj rekreaciji doprinose i posebno zna~ajnim ekolo{kim dejstvom
prirodnih elemenata (vegetacije, vode, povoqnih vazdu{nih strujawa, itd..)

2) Na~in i stepen povezivawa sa ostalim gradskim funkcijama i sadr`ajima
U odnosu na na~in i stepen povezanosti sa ostalim gradskim funkcijama i sadr`ajima razlikujemo:
− samostalne rekreativne prostore primarno namewenih rekreaciji koji se realizuju na zasebnoj
parceli (gradski, naseqski i lokalni sportsko rekreativni centri kao i zeleni rekreativni
prostori: parkovi, park {ume, trgovi, skverovi i pe{a~ke zone)
− integrisane rekreativne prostore u okviry parcela neke druge osnovne namene (sportski tereni,
igrali{ta i zeleni rekreativni prostori kolektivnog stanovawa, {kola i de~ijih ustanova kao i
javnih i poslovno proizvodnih objekata i kompleksa)
− povezuju}e rekreativne prostore ( zeleni koridori i rekreativne-pe{a~ko biciklisti~ke staze)
3) Nivoi prostorne organizacije / gravitaciono podru~je:
Prostori nameweni rekreaciji i sportu planiraju se na razli~itim nivoima prostorne organizacije u
skladu sa stepenom atraktivnosti i zna~aja za odre|eno gravitaciono podru~je. Rekreativni prostori su
kategorizovani kao prostori od zna~aja za:
− region (osnovi faktor je dobra saobra}ajna dostupnost)
− grad (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 1000m i dobra saobra}ajna dosnopnost)
− naseqe (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 500m )
− lokalni (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 250m)

0.0. POSTOJE]E STAWE
0.1. Analiza i ocena stawa prostora za rekreaciju i sport

Struktura rekreativnih prostora

Analiza i ocena postoje}eg stawa rekreativnih prostora u Po`arevcu vr{eni su u odnosu na
kvantitativnu i kvalitativnu zastupqenost ovih prostora na nivou celine grada i na nivou prostornih
podcelina - mesnih zajednica. Tako|e su utvr|ene karakteristike pojedina~nih prostora namewenih
rekreaciji i sportu prema datoj strukturi.

Prostori nameweni rekreaciji i sportu u Po`arevcu definisani su u odnosu na vrstu, na~in i stepen
povezivawa sa drugim gradskim funkcijama kao i nivo prostorne organizacije/gravitaciono podru~je.
Ovako definisana struktura kori{}ena je i u analizi postoje}eg stawa i u planirawu razvoja.

0.1.1

1) Vrste rekreativnih prostora:
Urbana rekreacija predstavqa proces psiho-fizi~kog regenerirawa ~oveka u urbanoj sredini kroz
obnavqawe i poboq{avawe psiho-fizi~ke ravnote`e u organizmu (odmor, regeneracija), svestran razvoj
li~nosti (kreativni , intelektualni), oboga}ivawe sadr`aja `ivqewa (zabava, razonoda) i postizawe
prijatnih ose}aja i do`ivqaja u gradu kao i jednu od osnovnih funkcija `ivqewa u gradu koju ~ovek
ostvaruje upra`wavawem rekreativnih aktivnosti, kori{}ewem rekreativnih sadr`aja i prostora i pod
povoqnim uticajima svojstava tih prostora u gradu na wega kao biolo{ko i psiholo{ko bi}e. Na osnovu
svojih fizi~ko-funkcionalnih karakteristika razlikujemo dve osnovne vrste rekreativnih prostora:
− Prostori za sportsku rekreaciju (prete`no izgra|eni prostori): Jedan deo prostora namewenih
rekreaciji u gradu obuhvata prostore koji se izgra|uju, ure|uju i opremaju za razli~ite oblike sporta
i sportskih aktivnosti. To su prostori koji se pored rekreativnog planiraju i za sportsko

Karakteristike
mre`e
rekreativnih prostrora u Po`arevcu kvalitativna zastupqenost

Kvalitativna zastupqenost rekreativnih prostora u Po`arevcu sagledana je prema slede}im
kriterijumima (detaqna analiza data je u Dokumentaciji plana):
1. Bogatstvo i slo`enost strukture razli~itih prostora za rekreaciju u Po`arevcu
−
Po`arevac karakteri{e relativno bogata i slo`ena struktura rekreativnih prostora. Javqaju se
gotovo sve kategorije rekreativnih prostora u onosu na osnovnu namenu, stepen povezanosti sa
ostalim gradskim sadr`ajima, stepena privla~nosti i nivo prostorne organizacije, privrednog
zna~aja, stepena o~uvawa prirode i pejza`a, vrsta i karaktera RP...
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−

−

Zna~ajniji nedostaci su: nerazvijena mre`a lokalnih javnih RP (osim na zapadnoj teritoriji grada),
nerazvijena mre`a de~ijih igrali{ta na celoj teritoriji grada, neiskori{}enost rekreativnog
potencijala priobaqa i park-{uma ( pre svega Tulba i Tabana) za dnevnu i vikend rekreaciju
Zastupqenost razli~itih kategorija rekreativnih prostora je razli~ita po mesnim zajednicama.
Dok pojedine MZ ostvaruju vrlo razli~itu strukturu rekreativnih prostora u pojedinim mesnim
zajednicama u potpunosti izostaju pojedine kategorije rekreativnih prostora. Poseban problem
predstavqa odsustvo javnih lokalnih i naseqskih rekreativnih prostora od zna~aja za
svakodnevno kori{}ewe.

2. Bogatstvo ponude razli~itih rekreativnih sadr`aja u Po`arevcu
−
Ponuda sadr`aja nije siroma{na ali ni preterano raznovrsna. Dok bi ovakva ponuda mogla biti
prihvatqiva za neki mawi grad - odsustvo turisti~ki atraktivnih sadr`aja kao i nekih osnovnih
(pre svega de~ija igrali{ta, igraonice, javni tereni za sportsku rekreaciju, kompleks zatvorenih
bazena, klizali{te i zatvoreni vi{enamenski objekti nameweni razli~itim oblicima rekreativnog
kori{}ewa) koji bi omogu}ili rekreaciju tokom cele godine - svakako umawuje ocenu postoje}eg
stawa u odnosu na potencijale koje grad ima.
−
Postoji relativna raznovrsnost sportskih sadr`aja i relativno veliki broj sportskih klubova
me|utim postoje}i sportski objekti ne zadovoqavaju potrebe za vrhunskim sportom i ne ispuwavaju
uslove za ve}a sportska takmi~ewa
−
Zastupqenost razli~itih rekreativnih sadr`aja je razli~ita po mesnim zajednicama. Dok se
prihvatqiv nivo raznovrsnosti sadr`aja identifikuje u centralnim gradskim zonama osetno je
siroma{tvo rekreativnih sadr`aja ve} sa malim udaqavawem od centra grada
3. Locirawe rekreativnih prostora u Po`arevcu
−
Postoji povoqan strate{ki raspored gradskih rekreacionih centara i parkova na pe{a~koj
distanci od 15-20min hoda(R 1000m). Nepokrivenost ovim sadr`ajima javqa se samo na severu i jugu
grada. Me|utim, svi ovi prostori nemaju istu pose}enost {to je uslovqeno ponudom rekreativnih
sadr`aja i kvalitetom pristupa. Najpose}eniji su prostori na dobroj pe{a~koj distanici od centra
grada koji nude raznovrsne sadr`aji (Hipodrom, Hala sportova,....) i specifi~ne sadr`aje (bazeni).
Prisustvo atraktivnih i jedinstvenih sadr`aja nije garancija kori{}ewa (etno/selo Tulba). Tako|e
, veliku prepreku predstavqa i `eleznica kao barijera pe{a~kog povezivawa grada.
−
Neuravnote`ena je distribucija lokalnih rekreativnih centara koji su dodatno minimalno ure|eni
i opremqeni a neki su i potpuno neopremqeni
−
Decentralizacija integrisanih prostora je u Po`arevcu sprovedena neravnomerno. Postoje delovi
grada (MZ Burjan, Vasa Pelagi}) u kojima je decentralizacija dosledno sprovedena i omogu}ena je
pe{a~ka distanca lokalnih rekreativnih prostora (R 250, 5 min)
−
U zoni Sportskog centra obezbe|ena je ve}a koncentracija rekreativnih sadr`aja ~ime je pove}ana
wihova atraktivnost i mogu|nost razli~itog kori{}ewa.
4. Kontinuitet u funkcionalnom i prostornom povezivawu rekreativnih prostora
Ukoliko se izuzme centralna gradska zona, u kojoj je formirawem {etali{ta i drvoreda ostvareno
povezivawe javnih rekreativnih punktova - me|usobno prostorno i funkcionalno povezivawe
rekreativnih prostora Po`arevca je uglavnom izostalo. Problem je posebno izra`en kod
kori{}ewa prostora posebnih rekreativnih i turisti~kih potencijala (park {uma Tulba i Tabana,
Qubi~evo i Moravska laguna) kod kojih odsustvo dostupnosti i kvaliteta puta do rekreativnog
prostora umawuju wihovo kori{}ewe. Posebnu prepreku u rekreativnom povezivawu(pe{a~ke,trim,
biciklisti~ke staze...) sa rekreativnim prostorima gradskog ranga predstavqa i `elezni~ka pruga.
5. Svojstva urbanih predela i specifi~nosti podru~ja kao polazne osnove u stvarawu, razvoju i
vrednovawu funkcionalno-prostornih mre`a rekreativnih prostora
−
Mre`u rekreativnih prostora Po`arevca su samo delimi~no odredila svojstva urbanih predela.
Prirodni potencijali i vrednosti uslovili su locirawe park {uma ^a~alica i Tulba i wihovu

−

vezu sa po`areva~kom gredom. Kako je jugoistok istovremeno i pravac naj~e{}ih vetrova, opstanak
ovog podru~ja je od velike va`nosti za kvalitet vazduha i bioklime Po`arevca.
Poseban zna~aj ima potreba za o~uvawem ovih velikih zelenih prostora i wihovom vezom sa
vangradskim pejza`em. Struktura grada je definisana i locirawem i ure|ivawem Gradskog Parka
kao dela razvoja centralnog podru~ja grada. Ostali rekreativni prostori locirani su pre svega u
ciqu dobre distribucije u odnosu na lokalno stanovni{tvo i svojim karakterom ure|ivawa i
opremawa kao i izborom sadr`aja ne odra`avaju specifi~nosti okru`ewa

6. Karakter prostora za rekreaciju (na~in i stepen ure|ivawa i opremawa)
• Specifi~an karakter rekreativnih prostora Po`arevca nije uvek maksimalno izra`en {to posebno
va`i za lokalne i naseqske rekreativne prostore. Vidqiva je tendencija ulagawa u odr`avawe i
opremawe ovih prostora koji bi pored elementarnih uslova odvijawa rekreativnih sadr`aja trebalo
da dobiju i oblikovnu raznovrsnost i karakter.
• Me|utim, u Po`arevcu postoje i veoma dobri primeri stvarawa i odr`avawa identiteta prostora
(Gradski park, spomen park ^a~alica; pe{a~ka zona, igrali{ta u okviru Centra za hendikepiranu
decu.)
• Tako|e, postoje i primeri prostora koji nisu posebno ure|eni i opremqeni ali poseduju specifi~an
identitet i lepotu ve} svojim prirodnim i stvorenim vrednostima (park {uma Tulba).

0.1 .2.Karakteristike pojedina~nih vrsta rekreativnih prostora
A) SAMOSTALNI REKREATIVNI PROSTORI
Prostori za sportsku rekreaciju :
• Gradski sportsko-rekreativni centri (detaqan spisak i karakteristike sadr`aja dati su u
tabeli Planirane karakteristike rekreatinih prostora) :

•

•

•
Hala sportova sa otvorenim terenima i otvorenim bazenima . Pored rekreativnog u ovom SRC-u
ostvareni su uslovi i za takmi~arski sport ali ne i za vi{i rang takmi~ewa..Prethodni DUP nije u
potpunosti realizovan i nisu u potpunosti ostvareni planirani sadr`aji koji bi kompletirali sportsko
rekreativnu ponudu ovog centra ( mawa hala, atletski stadion, zatvoreni bazen, dodatni sportski tereni
na otvorenom)
− Kompleks Bambi parka - vi{enamenski rekreativni centar sa sportskim i zabavnim sadr`ajima
− Hipodrom - specijalizovani sportski centar u kome se realizuje i {kola jahawa i rekreativno
bavqewe atletikom
− Kompleks otvorenih teniskih terena. Pored rekreativnog u ovom SRC-u ostvareni su uslovi i za
takmi~arski sport a postoji i potreba za izgradwom zatvorenog terena i pro{irewem
− sportsko rekreativni kompleks Tulba ( dom u~enika), kompleks sportskih terena na otvorenom u kome
se organizuje i ko{arks{ki kamp.
− stadion @elezni~ar sa atletskom stazom

Sportsko-rekreativni centri naseqa (naj~e{}e je re~ o fudbalskim terenima distribuiranim
relativno ravnomerno po mesnim zajednicama, osim u ju`nom i jugoisto~nom delu grada gde u
potpunosti izostaju , koji predstavqaju za~etke rekreativnih centara naseqa)
Lokalni rekreativni centri - ova kategorija predstavqa najzna~ajniji deficit u gradu i
odre|eni broj lokalnih rekreativnih centara i terena integrisanih kolektivno stanovawe
ostvaren je samo u centralnim mesnim zajednicama . Potreba za ovakvim centrima postoji i
izra`ena je inicijativom samih gra|ana koji su uredili pojedine sportske terene .

Zeleni rekreativni prostori (detaqnije su predstavqeni u delu o Sistemu zelenila)
• Park {ume - u gradu postoje dve park{ume razli~itog stepena ure|enosti i opremqenosti:
a)^a~alica - lepo ure|eni i opremqeni spomen park koji predstavqa popularno mesto okupqawa
i rekreacije gra|ana, dobro povezana za centrom grada ali sa odsustvom sportsko rekreativnih
i zabavnih sadr`aja koji bi je u~inili jo{ atraktivnijom, i b) Tulba i Tabana - park {ume sa
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•

•

•

zna~ajnim prirodnim potencijalom i kulturno istorijskim znamenitostima( etno park i spomen
obele`ja) ali neure|ene i neopremqene za adekvatno rekreativno kori{}ewe
Parkovi - grad ima ~etiri parka razli~itog stepena ure|enosti i opremqenosti:
- Gradski park- lepo ure|eni park predstavqa najprivla~niji zeleni prostor u gradu ali je
wegova povr{ina nedovoqna za broj posetilaca koji mu gravitira.
- Sun~ani park, park ispred SUP-a i park za decu (M.Pijade) prestavqaju lepo ure|ene i
opremqene ali nedovoqno velike parkovske povr{ine za realizaciju rekreativnih
sadr`aja i zadovoqavawe potreba gra|ana.
Skverovi, trgovi- Po`arevac ima nekoliko zna~ajnijih trgova i ve}i broj skverova koji su u
razli~itoj meri ure|eni i ozeleweni : Trg oslobo|ewa , Trg Radomira Vujovi}a, Pionirski trg (
saobra}ajni trg)... skverovi u: ul J.[erbanovi}a i M.Pijade, ugao Lewinove i V.Duli}a, itd.
Locirani su uglavnom u centralnoj zoni grada i uglavnom ostvaruju socijalnu i ekolo{ku
funkciju.
Pe{a~ka zona - u Po`arevcu postoji stalna lepo ure|ena i ozelewena pe{a~ka zona u ul. Korzo.
Pored toga u predve~erwim satima se organizuje {ira pe{a~ka zona koja obuhvata Trg
Oslobo|ewa i Taba~ku ~ar{iju.

V) POVEZUJU]I REKREATIVNI PROSTORI
• [etali{ta: Jedino gradsko {etali{te locirano je u pro{irenoj centralnoj pe{a~koj zoni
• Biciklisti~ke staze: U gradu postoji jedna realizovana biciklisti~ka staza na putu za Lu~icu.
B ) INTEGRISANI REKREATIVNI PROSTORI
• Rekreativni prostori u {kolama i de~ijim ustanovama - javqaju se kao:
- sporstski tereni u {kolama: sve osnovne osnovnih i ve}ina sredwih {kola poseduje
otvorene prostore namewene sportu a u ve}ini {kola postoje i zatvorene sportske sale koje
u ve}ini slu~ajeva ne zadovoqavaju standarde. Ovi prostori predstavqaju posebnu
mogu}nost za rekreativno van nastavno kori{}ewe budu}i da su distribuirani po ve}ini
mesnih zajednica.
- de~ija igrali{ta pri de~ijim ustanovama- ve}ina lokacije igrali{ta za decu u Po`arevcu
jesu pri de~ijim ustanovama.
• Rekreativni prostori stanovawa- na lokacijama kolektivnog stanovawa prisutne su i
povr{ine namewene rekreaciji razli~itog stepena opremqenosti i ure|enosti. Ove povr{ine
pre svega ure|ene kao parkovske povr{ine ali sa relativno malom zastupqeno{}u de~ijih
igrali{ta i sportskih terena {to predstavqa zna~ajan nedostatak. Budu}i da je u Po`arevcu
prete`no individualno stanovawe - deo rekreativnih potreba ve}ina stanovnika zadovoqava
na sopstvenoj parceli. Me|utim, odre|eni vidovi rekreacije (sportska rekreacija, okupqawa,
igra dece ...) mogu se ostvariti iskqu~ivo na za to ure|enim prostorima koji u Po`arevcu
nedostaju u pojedinim delovima grada,
• Rekreativni prostori integrisani u ostale fynkcije - prisutni su kao ozeleweni prostori u
okviru industijske zone, kasarne kao sportsko rekreativni i zeleni rekreativni prostori i u
okviru objekata uprave, kulture i religije kao zeleni rekreativni prostori .

0.2.
Kapaciteti
postoje}a
kvantitativna
rekreativnih prostora u Po`arevcu

1.

Kvantitativna zastupqenost sportskih i zelenih rekreativnih prostora u gradu i po mesnim
zajednicama
Kako bi se dobila {to realinihja slika zastupqenosti rekreativnih prostora u Po`arevcu analiza
kvantitaivne zastupqenosti prostora namewenih rekreaciji vr{ena je u odnosu na ukupni obuhvat
svih vrsta rekreativnih prostora i ukazuje na slede}e:
- Rekreativni prostori na kontinualno izgra|enoj teritoriji Po`arevca zauzimaju ukupno
128.27ha (bez Qubi~eva): od toga su samostalni rekreativni prostori realizovani na 107.44.45ha
(prostori nameweni sportskoj rekreaciji 72.33ha, zeleni rekreativni prostori 35.11ha) a
integrisani rekreativni prostori 20.83ha (pri {kolama 7.65ha, de~ijim ustanovama -0.84ha, javni
rekreativni prostori kolektivnog stanovawa- 12.34) (tabele R1a i R1b). Kvantitativni pokazateqi
ukazuju na relativno dobar standard zastupqenosti rekreativnih prostora po stanovniku na
nivou cele teritoriji grada (26.28 m2/st samostalnih odnosno 31.38 m2/st ako se u obzir uzmu i
integrisani rekreativni prostori). Me|utim ovo je samo relativni pokazateq budu}i da se velike
povr{ine koje su obra~unate u okviru Hipodroma zauzimaju vi{e od polovine ukupnih postoje}ih
povr{ina za rekreaciju. Bez ovih povr{ina standard je znatno ni`i i iznosi svega 13.52
m2/st.samostalnih ( 18.62 m2/st. sa integrisanim r.p.)
- Ukupno sportsko rekreativnih povr{ina ima 74.97ha i to samostalnih 72.33 (20.17 bez hipodroma)
i integrisanih 2.64ha {to obezbe|uje standard od ukupno 18.28m2/st, odnosno 17.64 m2/st (4.9 bez
Hipodroma) samostalnih i 0.64m2/st ingegrsanih.U tabelama R3, R4 , R5 i R6 su dati postoje}i
integrisani rekreativni prostori sa zastupqenim sadr`ajima.
- Ukupno zelenih rekreativnih povr{ina ima 53.3ha i to samostalnih 35.11 i integrisanih 18.19ha
{to obezbe|uje standard od ukupno 13m2/st, odnosno 8.56 m2/st samostalnih i 4.43m2/st
ingegrsanih. U tabelama R3, R4 , R5 i R6 su dati postoje}i integrisani rekreativni prostori sa
zastupqenim sadr`ajima.
- Procenat zastupqenosti rekreativnih prostora u odnosu na povr{inu teritorije grada je
mali (1.96 % samostalnih odnosno 2.34 sa ukqu~ivawem integrisanih)

zastupqenost

Kvantitativna zastupqenost prostora za rekreaciju i sport u Po`arevcu sagledana je i ocewena u
odnosu na preporu~ene normative i standarde date u Prilogu 1 - a ~ine ih:
1. kvantitativna zastupqenost sportskih i zelenih rekreativnih prostora u gradu i po mesnim
zajednicama
2. po`eqna zastupqenost sportsko rekreativnih prostora prema NUTS standardima
3. zastupqenost pojedinih vrsta sportsko rekreativnih sadr`aja

tabela R1 a - Rekreacija i sport - postoje}e stawe samostalnih rekreativnih prostora po MZ
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•

tabela R 1 b - Rekreacija i sport - postoje}e stawe integrisanih rekreativnih prostora po MZ
−

-

Realnija slika se sti~e uvidom u distribuciju i standarde ostvarene po mesnim zajadnicama.
Uo~qivo je da je distribucija rekreativnih prostora po mesnim zajednicama izuzetno
neravnomerna. Pojavquju se MZ u kojima ovi prostori potpuno izostaju (]eba) ili se pojavquju u
veoma maloj meri (Sopot, Vasa Pelagi}, Park, Radna mala, Bra}a Vujovi})
U odnosu na preporu~ene standarde ostvarena je slede}a zastupqenost pojedinih tipova
rekreativnih prostora (tabela R2) na osnovu ~ega se i defini{u potrebne minimalne vrednosti
dodatnih planiranih povr{ina za rekreaciju i sport prema pojedinim kategorijama.

Parkovi i park-{ume nisu dovoqno zastupqeni u Po`arevcu. U odnosu na ukupnu teritoriju grada
(5483.6ha) i broj stanovnika (40883) nije ni blizu ostvaren prema prethodnom GUPu planirani
standard od 25 m2 zelenih povr{ina po stanovniku. Ukupno javnih zelenih povr{ina (prema
programu JKP Zelenila) ima 37.2ha {to donosi 9.10m2 po stanovniku (obra~unski broj je ne{to
vi{i). Me|utim, budu}i da je velika zastupqenost individualnog stanovawa na teritoriji
Po`arevca, te da u ovaj obra~un nisu u{le velike zelene povr{ine Hipodroma, Qubi~eva kao ni
travnati fudbalski tereni, realna slika zastupqenosti zelenila u strukturi grada je ne{to
povoqnija. Dodatno se u strukturi zelenila u gradu uo~ava da su velike povr{ine
poqoprivredne a zastupqenost {uma je znatno mawa i od republi~kog proseka .

2. Po`eqna zastupqenost sportsko -rekreativnih prostora prema NUTS standardima
U odnosu na broj stanovnika Po`arevac pripada kategoriji NUTS4 (Prilog 1) za koju je o~ekivano
postojawe:
a) Sportsko rekreativni centri koji zadovoqavaju standarde za savezna i me|udr`avna
takmi~ewa (po`eqno, nije obavezno)
b) Mawi SRC multinamenskog karaktera
c) Pokriveni objekti fizi~ke kulture sa odgovaraju}im sanitarnim i prate{im prostorijama,
re`imom kori{}ewa, odr`avawa(bazeni, razli~ita sportska igrali{ta, ginmasti~ke
dvorane)
d) Otvoreni, ure|eni prostori pogodni za razli~ite vrste sportskih aktivnosti, sa ure|enim
sanitarnim prostorijam, re`imom kori{}ewa...
e) Igrali{ta za male sportove
f) Otvoreni ure|eni prostori pogodni za razli~ite vrste sportskih aktivnosti, sa minimalnim
zahtevima u pogledu odr`avawa (trim staze, obale vodotoka...), fudbalski tereni
Svi ovi zahtevi su u Po`arevcu ostvareni. U odnosu na veli~inu mesne zajednice izdvajaju se
kategorije
• 4-10000st (Gorwa mala,Vasa Pelagi} i Burjan) u kojima bi trebalo zadovoqiti standard cf
• 2-4000st (Radna mala, Sopot, Bulevar, Park, ^a~alica i Bra}e Vujovi}) u kojima bi
trebalo zadovoqiti standard d-f
• 1-2000 st (]eba i Zabela) u kojima bi trebalo zadovoqiti standard d-f
3. Zastupqenost pojedinih vrsta sportsko rekreativnih sadr`aja
Zastupqenost pojedinih vrsta sportsko rekreativnih sadr`aja u odnosu na broj stanovnika grada ,
kada se u obzir uzmu i sportski tereni pri osnovnim i sredwim {kolama (prema preporu~enim
standardima u Prilogu 1) ukazuje na slede}e stawe: a) postoji 8 (+2 u kasarnama) fudbalska terena po`eqno je 10, b) postoje 19 ko{arka{kih igrali{ta - po`eqno je 10, v) postoji 12 terena za
rukomet/mali fudbal - po`eqno je 10,g) postoje 10 igrali{ta za odbojkuu - po`eqno je 8, d) postoje 8
teniska terena - po`eqno je 6, e) postoji 1 sportsko rekreativni kompleks {to je i prema preporukama
NUTS za grad ove veli~ine dovoqno ali on ne ispuwava uslove za nacionalna i me|unarodna
takmi~ewa niti je u potpunosti realizovan. Tako|e nije zadovoqen ni standard potrebnog broja
bazena ( postoji 1 a potrebna su 2) a nedostaje ve}ina sadr`aja u zatvorenom prostoru (bazeni,
zatvorene teniske dvorane, zatvoreni objekti za male sportove i sl. )
Tako|e, zastupqenost pojedinih kategorija sportskih terena je razli~ita po Mesnim zajednicama i
pojedine Mz ne ispuwavaju standarde.

tabela R2 - Rekreacija i sport - postoje}e stawe, standardi i potrebe
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1.0. KONCEPT RAZVOJA PROSTORA ZA REKREACIJU I SPORT

1.1.2. Ograni~ewa za razvoj mre`a prostora za rekreaciju i sport

1.1. Potencijali i ograni~ewa za razvoj mre`a prostora za rekreaciju i sport

O ograni~ewima za razvoj rekreacije i sporta u Po`arevcu mo`emo govoriti sa vi{e aspekata
- Ograni~ewa za razvoj rekreacije i sporta u javnom sektoru. Potpuno odsustvo ili izra`en deficit
javnih rekreativnih prostora u pojedinim delovima grada sa jedne i problem vlasni{tva i
konkurencije sa drugim namenama (stanovawe) kako u centralnim tako i u perifernim delovima grada
(potpuno izostajawe javnih prostora koji bi se mogli opredeliti za ovu namenu) sa druge strane upu}uje na razvoj aktivnosti lokalne samouprave kako bi se u ciqu unapre|ewa kvaliteta `ivota
obezbedili prostori rekreacije i sporta u deficitarnim oblastima.
- Prirodne i stvorene vrednosti kao ograni~ewe za razvoj pojedinih vrsta rekreativnih prostora
Stepen i na~in izgra|ivawa, ure|ivawa, opremawa i kori{}ewa prostora za rekreaciju na
prostorima posebnih prirodnih ili kulturnih vrednosti treba da bude u skladu sa obezbe|ivawem
wihove za{tite, unapre|ewa i afirmacije. ( park -{ume, parkovi, zone prirodnih i kulturnih
vrednosti)
- Ograni~ewa za razvoj rekreacije i sporta na pojedinim lokacijama . Pored prirodno/morfolo{kih
faktora koji mogu predstavqati ograni~ewe za razvoj odre|enih kategorija i veli~ina prostora za
sport i rekreaciju kao i mogu}nosti izgra|ivawa zatvorenih objekata namewenih rekreaciji i sportu
( izra`ena morfologija terena u isto~nim delovima Po`arevca), namena prostora u okru`ewu
tako|e mo`e predstavqati ograni~avaju}i faktor za razvoj ovih prostora

1.1.1. Potencijali za razvoj mre`a prostora za rekreaciju i sport
Osnovu razvoja mre`a rekreativnih prostora Po`arevca predstavqaju prirodne i stvorene vrednosti
koje se sagledavaju kao potencijal i ograni~ewe za razvoj uslovqavaju}i lokaciju, vrstu, na~in
kori{}ewa , ure|ivawa i opremawa prostora.
1. Prirodne vrednosti kao potencijal i ograni~ewe za razvoj rekreativnih prostora
−
Parkovi i park -{ume : Poseban zna~aj u fizi~koj strukturi Po`arevca imaju velike zelene
povr{ine park-{uma ^a~alica(24ha) i Tulba (8ha) ~ija povr{ina predstavqa (85.8 %) u odnosu na
ukupnu povr{inu javnog zelenila u Po`arevcu. Dobro locirani u urbanoj strukturi predstavqaju
zna~ajan potencijal za razvoj urbane rekreacije u Po`arevcu a poseban kvalitet bi se ostvario
wihovim povezivawem sa prostorima prirode van grada.
−
Reke i vodotoci. U obuhvatu grada nalaze se dva atraktivna vodotoka ali grad ovaj potencijal do
sad nije iskoristio. Reka Morava prestavqa poseban turisti~ki potencijal s obzirom na regionalnu
poziciju i blizinu Qubi~eva a tako|e i potencijalno zna~ajno izleti{te gra|ana. Prirodno podru~je
uz tok Mogile tako|e predstavqa potencijalno atraktivan izletni~ki prostori. Budu}i da ove
lokacije nisu dobro povezane sa gradom za wihovo aktivirawe je presudan razvoj razli~itih
pe{a~kih, biciklisti~kih staza do ovih lokaliteta.
−
Morfologija terena. Prirodna pogodnost za razvoj razli~itih rekreativnih prostora zasniva se na
razvnovrsnoj morfologiji podru~ja Po`arevca. Brdoviti, tereni Po`areva~ke grade omogu}avaju
otvarawe izvanrednih vizura ka gradu i ova mesta treba sa~uvati od izgra|ivawa i adekvatno
rekrativno koristiti.Sa druge strane nizijske delove treba koristiti za razvoj ve}ih rekreativno
sportskih terena.
2. Stvorene vrednosti kao potencijal i ograni~ewe za razvoj rekreativnih prostora
− Lokacije postoje}ih sportsko-rekreativnih centara, zelenila i parkova: uti~e na planirawe
mre`e rekreativnih prostora grada u smislu potrebe za pove}awem wihove dostupnosti, povezanosti
i raznovrsnosti u ponudi rekreativnih sadr`aja kao i utvr|ivawu zona deficita rekreativnih
prostora. Prostori koji poseduju zna~ajne potencijale za unapre|ewe su svakako: ^a~alica, Tulba,
Qubi~evo, zona oko Hipodroma i sportskog centra
− Stambene zone u kojima nije ostvarena adekvatna gravitaciona dospupnost rekreativnih
prostora ukazuje na potrebu realizacije novih prostora ( delovi naseqa u Mz Gorwa mala, Sopot,
^a~alica, Zabela)
− Dru{tvene delatnosti: kultura, religija, zdravstvo, obrazovawe i soc.za{ objekti kulture:
kulturni centar, muzej, galerija..., igrali{ta u {kolama i obdani{tima predstavqaju prostore koji se
koriste u slobodno vreme za rekreaciju. Sa druge strane otvoreni prostori uz objekte zdravstva i
religije naj~e{}e se ozelewavaju i ure|uju kao parkovski prostori koji tako|e po ekolo{koj osnovi
doprinose rekreaciji u gradu.
− Ostali uticajni faktori alokacije rekreativnih prostora u Po`arevcu su: lokacije stambenih
zona velike i sredwe gustine naseqenosti (kao lokacije potencijalnih korisnika), koncentracija
tercijarnih delatnosti: trgovine, ugostiteqstva i usluga (kao lokacije ure|ivawa povezuju}ih
rekreativnih prostora), neizgra|eni prostori u gra|evinskom podru~ju i van wega (kao resurs za
izgradwu i ure|ewe ve}ih rekreativnih kompleksa), poqoprivredno zemqi{te (posebno vo}waci i
vinogradi zbog pozitivnog ekolo{kog dejstva)

1.2. Pristup fromirawu koncepta budu}eg razvoja rekreativnih prostora
Rekreativni prostori se planiraju za razli~ite korisnike i oblike odvijawa rekreacije kao i za
razli~ite nivoe i oblike organizacije. Struktura i zastupqenost razli~itih kategorija rekreativnih
prostora treba da se razvijaju u pravcu obezbe|ewa {to ve}eg izbora razli~tih sadr`aja i wihovog
kvalitetnog prostornog i funkcionalnog povezivawa sa ostalim gradskim sadr`ajima. Adekvatnim
ure|ivawem, kori{}ewem i privre|ivawem potrebno je obezbediti kontinualni razvoj mre`a
rekreativnih prostora u Po`arevcu. Sadr`aj, kori{}ewe i ure|ivawe prostora za rekreaciju i sport se
planiraju u ciqu:
• {to boqeg zadovoqavawa rekreativnih prosteba stanovnika i posetilaca grada,
• unapre|ewa ekolo{kih kvaliteta urbane sredine kao i
• doprinosa privrednom razvoju grada.
To opredequjue i pristup razvoju rekreacije i sporta u Po`arevcu koji se zasniva se na :
• Integralnom planirawu rekreacije, sporta i turizma u Po`arevcu. Pristup se zasniva na: a)
potrebi ekonomi~nog upravqawa prostornim i qudskim resursima (u uslovima deficita
adekvatno opremqenih prostora za sport i rekreaciju isti prostori se mogu koriste i za {kolski,
rekreativni sport), b) pove}awu kvaliteta `ivqewa stanovnika i turisti~ke atraktivnosti
grada ponudom rekreativnih prostora specifi~nog identiteta, organizacije i izbora sadr`aja, v)
pove}awu turisti~ke atraktivnosti opremawem prostora za takmi~arski sport ~ime se
istovremeno doprinosi i kvalitetu rekreacije i privredi grada.
•

Integralnom planirawu prostora za rekreaciju i turizam i za{tite, afirmacije i unapre|ewa
prirodnih i stvorenih vrednosti u gradu. Pristup se zasniva na potrebi da se sa jedne strane
rekreativni prostori planiraju kao prostori koji su uslovqeni prirodnim i stvorenim
vrednostima u opredeqivawu intenziteta i izbora oblika izgra|ivawa, ure|ivawa, opremawa i
kori{}ewa za rekreaciju ali da se sa druge strane prirodne i stvorene vrednosti aktiviraju
adekvatnim rekreativnim kori{}ewem i tako doprinesu pove}awu rekreativne vrednosti i
turisti~ke atraktivnosti grada.
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•

Integralnom planirawu mre`a rekreativnih prostora i sistema zelenila. Pristup se zasniva
na uzajamnom benefitu (ve}ina zelenih povr{ina se mo`e rekreativno koristiti a zastupqenost
i kvalitet zelenila uti~u na ekolo{ke kvalitete urbane sredine i indirektno doprinose
kvalitetu rekreiranosti u urbanoj sredini) ali i potrebi da se ekonomi~no upravqa gradskim
prirodnim i ekonomskim resursima - pri opredeqivawu strate{kih pozcicija i oblika ure|ivawa
prostora kojima }e se ostvarivati vi{estruka korist .

1.4. Koncept organizacije rekreativnih prostora
Koncept organizacije prostora za rekreaciju i sport u Po`arevcu zasniva se na prethodno definisanom
pristupu integralnog planirawa razvoja mre`a rekreativnih prostora i ciqeva razvoja rekreacije i
sporta u Po`arevcu. Novo planiranom strukturom prostora za rekreaciju i sport (grafi~ki prilog Plan
razvoja rekreacije i sporta) ostvarujue se :

− Obezbe|ewe dostupniosti adekvatnih prostora za sport i rekreaciju svim stanovnicima grada na

1.3. Ciqevi i zadaci razvoja
Ciqevi razvoja rekreativnih prostora Po`arevca su:
• Obezbe|ewe adekvatne kvalitativne i kvantitativne zastupqenosti rekreativnih prostora
i sadr`aja svim stanovnicima Po`arevca
• Obezbe|ewe bogate ponude razli~itih rekreativnih sadr`aja svakom pojedincu po svim nivoima
organizacije rekreativnih prostora i sadr`aja u gradu.
• Obezbe|ewe adekvatne dostupnosti i pristupa~nosti rekreativnih prostora na pe{a~kim
distancama {to {irem krugu korisnika.
• Obezbe|iewe kontinuiteta u funkcionalnom i prostornom povezivawu rekreativnih prostora:
nadovezivawem, integrisawem, koncentracijom, povezivawem sli~nih (biotopi) i razli~itih
prostora
• Kori{}ewe svojstva urbanih predela Po`arevca kao polazne osnove u stvarawu, razvoju i
vrednovawu funkcionalno-prostornih mre`a rekreativnih prostora. Prirodne i stvorene
vrednosti urbanog predela Po`arevca su istovremeno i potencijali i ograni~ewa za odre|ene
na~ine kori{}ewa i ure|ivawa rekreativnih prostora u gradu
Zadaci:
• Obezbe|ewe bogate bogate i slo`ene strukture razli~itih prostora za rekreaciju odre|enih
na~ina i stepena rekreativnog kori{}ewa i ure|ivawa. Locirawe rekreativnih prostora u
Po`arevcu usloviti kvalitetom: odvijawa sadr`aja urbane rekreacije, iskori{}enosti
rekreativnog potencijala gradskih prostora, ostvarivawa funkcionalno-prostornih ne|uodnosa
gradskih sadr`aja i unapre|ivawa kvaliteta `ivotne sredine. Odgovaraju}e kori{}ewe i
ure}ivawe rekreativnih prostora u rekreativne svrhe. Karakter prostora za rekreaciju- na~in i
stepen ure|ivawa i opremawa- zasnivati na vrsti rekreativnih aktivnosti i sadr`aja i na~inima
wihovog odvijawa u zavisnosti od potreba i zahteva wihovih korisnika, stepena o~uvawa i na~ina
i mera unapre|ivawa prirodnih i stvorenih vrednosti u posmatranoj urbanoj sredini.
• O~uvawe i unapre|ewe kvaliteta ure|enosti i opremqenosti postoje}ih rekreativnih prostora
• Razmatrawe mogu}nosti ure|ivawa novih i pro{irewa postoje}ih rekreativnih prostora u skladu
sa prostornim i finansijskim mogu}nostima grada.
• Usmeravawe razvoja novih sportsko rekreativnih objekata ka racionalnom kori{}ewu prostornih
resursa (dvojno kori{}ewe resursa sa {kolama, aktivirawe prostora MZ i ostalih javnih
objekata i slu`bi)
• Usmeravawe razvoja novih rekreativnih i sportsko-rekreativnih centara i objekata ka
aktivirawu i racionalnom kori{}ewu prirodnih resursa ({ume, reke, istorijski lokaliteti) za
razli~ite oblike rekracije uz maksimalnu primenu kriterijuma za za{titu i o~uvawe prirode ,
prirodne i kulturne ba{tine i `ivotne sredine
• Sistematizovawe rekreativnih potreba i podsticawe u~e{}a lokalne zajednice u planirawu,
projektovawu, realizaciji i odr`avawu rekrativnih prostora.
• Podsticawe razli~itih oblika investirawa u projektovawe, realizaciju i odr`avawe
rekreativnih prostora i sportskih objekata.

−
−

−
−

pe{a~kim distancama - Planskim re{ewem se formira mre`a sportsko rekreativnih centara i
objekata na gradskom, naseqskom i lokalnom nivou koji treba da omogu}e realizaciju rekreativnog,
takmi~arskog i {kolskog sporta i rekreacije. Planiraju se novi prostori za rekreaciju i sport u
zonama deficita definisane planom kao zone u kojima treba podsticati razvoj novih rekreativnih
prostora i predla`u najpogodnije lokacije
Obezbe|ewe raznovrsnosti strukture i ponude rekreativnih sadr`aja - planira se uvo|ewe novih
rekreativnih sadr`aja na adekvatnim lokacijama
Unapre|ewe kvaliteta postoje}ih rekreativnih prostora - planiraju se aktivnosti na unapre|ewu
ure|ewa, opremawa, kori{}ewa i odr`avawa postoje}ih rekreativnih prostora kao i mogu|nosti
wihovog pro{irewa
Unapre|ewe kvaliteta puta do rekreativnih prostora - planira se razvoj razli~itih mre`a
povezuju}ih rekreativnih prostora
Aktivirawe prirodnih vrednosti razli~itim oblicima rekreativnog kori{}ewa - planira se
ure|ivawe parkova i park/{uma, opremawe prostora za razli~ite oblike rekreacije, aktivirawe
vodnih resursa i priobaqa

− Aktivirawe stvorenih vrednosti (kulturno istorijski spomenici i zna~ajni objekti i ambijenti)
planirawem mre`a turisti~ko-rekreativnih prostora tako da ove prostore u~ine dostupnim.

− Integralno planirawe povezuju}ih zelenih i rekreativnih prostora - planira se ure|ivawe zelenih

−

−

koridora i povezuju}ih zelenih rekreativnih prostora kojima se ostvaruje povezivawe rekreativnog
kori{}ewa i kontekta sa prirodom i uspostavqa kontinualna mre`a rekreativnih prostora visokih
biolo{kih i estetskih kvaliteta
Kori{}ewe svojstava urbanih predela kao polazne osnove u stvarawu i razvoju funkcionalnoprostornih mre`a rekreativnih prosora gde prirodne vrednosti predstavqaju istovremeno
potencijale i ograni~ewa za odre`ene oblike rekreativnog kori{}ewa- planira se ure|ivawe
vidikovaca i izleti{ta na mestima identifikovanim kao prostori posebnih estetskih i ekolo{kih
vrednosti.
Planirawe prostora za realizaciju rekreativno-edukativnih programa ~iji je ciq afirmacija
prirode i prirodnih vrednosti, upoznavawe sa specifi~nostima ekosistema i kulturom konkretne
sredine i afirmacija rekreativnog sporta - na lokacijama koje istovremeno afirmi{u date
vrednosti.

2.0. PRAVILA URE\EWA
2.1 . Pravila organizacije prostora za rekreaciju i sport
Organizacija prostora za rekreaciju i sport zasniva se na specifi~nostima planirawa svake od
pojedina~nih mre`a rekreativnih prostora u gradu. U tom smislu uslovi i kriterijumi distribucije
pojedinih kategorija rekretivnih prostora odre|eni su sa jedne strane nivoom prostorne organizacije a
sa druge specifi~nim prirodnim i stvorenim posebnim pogodnostima za razvoj rekretivnih prostora na
odre|enoj lokaciji.
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2.1.1. Planirawe razli~itih nivoa prostorne organizacije
Prostori nameweni rekreaciji i sportu planiraju se na razli~itim nivoima prostorne organizacije u
skladu sa stepenom atraktivnosti i zna~aja za odre|eno gravitaciono podru~je. Rekreativni prostori su
prema datoj strukturi kategorizovani kao prostori od zna~aja za:
− region (osnovi faktor locirawa je dobra saobra}ajna dostupnost)
− grad (osnovi faktor locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 1000m i dobra saobra}ajna
dosnopnost)
− naseqe (osnovi faktor locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 500m )
− lokalni (osnovi faktor locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 250m)
−

−

−

Rekreativni prostori regionalnog i gradskog zna~aja Planirawe mre`e rekreativnih prostora
regionalnog i gradskog zna~aja zasniva se sa jedne strane na primarnoj koncentraciji rekrativnih
aktivnosti i sadr`aja kako bi se obezbedio dugotrajniji boravak u rekrativnom centru . Na taj na~in
se planiraju centri slobodnog vremena u gradskom i vangradskom pejza`u. To su: turisti~ke zone (
Qubi~evo, Moravska laguna i priobaqe Mogile), i zone unutar grada (Gradski SRC i Hipodrom,
^a~alica, Tulba i Tabana i novoplanirana rekreativni park Ciglana)
Tako|e, te`i se dostupnosti {to ve}em broju potencijalnih korisnika kao i aktivirawu razli~itih
specifi~nih prostorno-ambijentalnih resursa {to u kontekstu specifi~nih prirodno-morfolo{kih
karakteristika Po`arevca dovodi do uslovne disperzije ovih centara na teritoriji grada .
Rekreativni prostori naseqskog i lokalnog zna~aja Planirawe rekreativnih prostora od zna~aja za
naseqe zasniva se primarno na kriterijumu dostupnosti svim stanovnicima naseqa i time se ovi
prostori razvijaju disperzno po gradu. Me|utim, te`i se tako|e ekonomi~nom kor{}ewu prostora i
razvoju centraliteta odre|enih naseqa pa se kao kritetijum locirawa defini{e i te`wa da se ovi
prostori razvijaju uz {kole i de~ije ustanove kako bi se potencijalno dualno koristili ili
dopuwavali u ponudi razli~itih rekreativnih sadr`aja ~ime se te`i stvarawu wihove uslovne
koncentracije na nivou ponedina~nog naseqa.

Svi programski elementi su dati u poglavqu 3.5.3. Prilog 1 - norme i standardi za rekreativne i
zelene prostore. Osnovi elementi su:
a) Kvantitativna zastupqenost samostalnih rekreativnih i zelenih prostora u gradu
− LRC - lokalni rekreativni centri .
0.5-1 m2/st
− NRC - rekreativni centri naseqa
2-4 m2/st
− GSRC gradski sportsko-rekreativni centri
4m2/st
− velike zelene povr{ine (parkovi, park {ume)
8-10 m2/st
− trgovi, skverovi, pe{a~ke zone
1.5 m2/st
b)Preporu~ene minimalne povr{ine pojedinih kategorija rekreativnih prostora
prema rangu su
− gradski i naseqski park - min.1ha, po`eqno 5ha
− gradski SRC - min. 4ha po`eqno 10ha
− naseqski RC - min.0.4, po`eqno 2ha
− lokalni RC i lokalni park - min 0.2ha

2.1.2. Planirawe u odnosu na izra`en deficit rekreativnih prostora
U odnosu na identifikovani deficit rekreativnih prostora u pojedinim delovima grada kao i o~ekivani
budu}i razvoj – planom se defini{u :

−

−

zone u kojima treba podsticati razvoj rekreativnih prostora -prioriteti proiza{li iz analize
gravitacionog podru~ja koji bi istovremeno trebalo da predstavqaju i prioritete ulagawa u razvoj
javnih rekrativnih prostora iz op{tinskih fondova
zona u kojoj je po`eqno locirati rekreativne prostore (prioriteti proiza{li iz principa
locirawa, uz javne objekte obrazovawa i de~ije za{tite, uz park {ume, vodotoke). U okviru ovih zona
Planom su sugerisane i najpo`eqnije lokacije (parcele) za pojedine kategorije rekreativnih
prostora ali se realizacija planiranog rekreativnog prostora u procesu implementacije mo`e
ostvariti bilo gde u okviru definisane zone.

2.1.3 Razvoj pojedinih kategorija rekreativnih prostora
Razvoj pojedinih kateorija rekreativnih prostora zasniva se na: a) za{titi i afirmaciji vrednosti
postoje}ih rekreativnih prostora, b) pove}awu atraktivnosti i komfora postoje}ih rekreativnih
prostora kao i v) razvoju novih rekreativnih prostora i sadr`aja.
A) SAMOSTALNI REKREATIVNI PROSTORI: planiraju se sportsko rerkeativni i zeleni rekreativni
prostori regionalnog, gradskog , naseqskog i lokalnog ranga
1.

Prostori za sportsku rekreaciju – Razvoj mre`a sportsko rekreativnih prostora zasniva se na
potrebi obezbe|ivawa uslova za razvoj rekreativnog, takmi~arskog i {kolskog sporta i u tom
smislu se planira disperzija javnih sportsko rekreativnih centara na nivou naseqa,
koncentracija takmi~arskog sporta u javnim gradskim sportsko rekrativnim centrima, mogu}nost
privatnog finansirawa razvoja kako rekreativnog tako i takmi~arskog sporta bilo disperzivno
ili koncentrisano, kao i disperzija sportsko rekrativnih sadr`aja u {kolskim objektima.
− a) Za{tita prostora namewenih sportskoj rekreaciji: .Planom se zadr`avaju postoje}i sportskorekreativni objekti i tereni uz mogu}nost wihove rekonstrukcije i pove}awa tehni~ke i
prostorne opremqenosti, u skladu sa me|unarodnim pravilima i propisima za pojedine kategorije
sportskih objekata.
− b) Pove}awe atraktivnosti i komfora postoje}ih prostora za rekreativno kori{}ewe
podrazumeva a) uvo|ewe novih sadr`aja - uve}awe raznovrsnosti sadr`aja u postoje}im
prostorima Potrebno je iskoristiti prostorne kapacitete postoje|ih rekreatinih prostora i
obogatiti ponudu razli~itih rekreativnih sadr`aja u wima. b) ure|ewe, opremawe, ozna~avawe i
ozelewavawe prostora za rekreaciju i izgradwa potrebnih pomo}nih i prate}ih objekata.
Predvi|a se rekonstrukcija i ure|ewe postoje}ih sportsko rekreativnih prostora. Postoje i
prostori koji su gra|ani spontano po~eli da se rekrativno koriste. Po~etna osnova unapre|ewa
mre`e rekreativnih prostora u Po`arevcu treba da bude ure|ewe onih prostora na kojima postoji
o~igledna potreba za wima i inicijativa da se prostori u tom smislu i urede.
− v) Razvoj novih sportsko rekreativnih prostora i sadr`aja - planom su predlo`ene mogu}e
lokacije za razli~ite sportsko rekreativne sadr`aje kao {to su:
− Akva centar na obali Morave, Zatvoreni bazeni u gradskom SRC uz Halu sportova i novi
kompleks bazena u novoplaniranom gradskom SRC uz ^a~alicu ili alternativno u
novoplaniranoj rekreativnom parku Ciglana : po`eqno je da se pored postoje}ih otvorenih
bazena koji bi generalno doprineo razvoju sporta realizuje i kompleks zatvorenih
rekreativnih bazena slobodno oblikovanih sa raznim vodenim atrakcijama (talasi, jakuzi,
vodeni prsten, prskalice...) ovakav sadr`aj bi mogao biti realizovan kao centar slobodnog
vremena i kao takav ukqu~iti razli~ite rekreativne sadr`aje koji bi se odnosili na zabavu i
relaksaciju i omogu}ili provo|ewe dela dana ili ~itavog dana. Takav vi{enamenski
rekreativni centar bi pored unapre|ewa kvaliteta rekreacije Po`arevqana u toku jeseni i
zime - istovremeno unapredio turisti~ku ponudu grada i bio privla~an kao motiv dnevne
ekskurzije u {irem regionu.
− Zatvoreni teniski tereni (Zona teniskih terena i novoplanirani gradski SRC)
− Biciklisti~ke staze ( mre`a je detaqno data u poglavqu o saobra}aju)
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−
−
−
−
−
−

Trim staza i staze zdravqa ( du` zelenih koridora i novoplaniranom linearnom parku i
gradskom parku uz Hipodrom)
Marina i sportovi na vodi na (Moravska laguna )
Klizali{te (otvoreno/ zatvoreno) koje se mo`e kombinovati sa stazom za rolere ( u bilo kom
gradskom/naseqskom SRC)
Prostori za ekstremne sportove: kori{}ewe prirodnih potencijala za razli~ite ekstremne
sportove ali i gra|ewe ve{ta~kih struktura koje omogu}avaju wihovu realizaciju
mini golf i sli~ni sadr`aji rekreativno zabavnog karaktera ( u sportsko rekreativnim i
zelenim rekrativnim prostorima gradskog zna~aja)
aktivirawe aerodroma za sportsko letewe, padobranstvo, paraglajding . (ta~nu lokaciju je
neophodno utvrditi na osnovu analiza uticaja na okolinu)

2. Zeleni rekreativni prostori- Razvoj mre`a zelenih rekreativnih prostora zasniva se na
integralnom planirawu razvoja rekrativnih i zelenih prostora i te`i ostvarivawu integralnog
prostorno i funkcionalno celovitog sistema zelenila u gradu. Zeleni rekreativni prostori se
planiraju u kontekstu obezbe|ivawa uslova za razvoj urbanih ekosistema {to uslovqava potrebu
za obezbe|ivawem malih i velikih me|usobno povezanih zelenih rekreativnih prostora koji se
istovremeno povezuju sa regionalnim sistemom zelenih prostora.
a) Za{tita i afirmacija postoje}ih zelenih rekreativnih prostora podrazumeva:
− Za{tita prostora primarnog ekolokog/estetskog zna~aja . Planom se zadr`avaju svi zeleni
rekreativni prostori. Dodatno je prioritetno za{tititi postoje}e prostore primarnog
ekolo{kog i estetskog zna~aja za grad: Posebno je potrebno negovati i ~uvati postoje}e
gradske parkove i skverove kao prostore ekolo{kih i estetskih unapre|ewa gradskog
pejza`a.
− Za{tita prostora zna~ajnih vizura i lepote predela. Planom se ure|uju i aktiviraju za
rekreativno kori{}ewe vidikovci i prostori posebne lepote predela kao zna~ajni turisti~ki
atrakteri.
b) Pove}awe atraktivnosti i komfora postoje}ih zelenih rekreativnih prostora podrazumevaju
adekvatno ure|ivawe i opremawe postoje}ih parkova i park {uma i uvo|ewe novih sadr`aja:
− Kulturno-zabavni prostori i sadr`aji: letwi bioskop, letwa pozornica, (park {ume Tulba i
Tabana, ^a~alica i novoplanirani parkovi - Ciglana)
− Razli~ita tematski parkovi i de~ija igrali{ta (park {ume Tulba i Tabana, ^a~alica i
novoplanirani parkovi - Ciglana)
− Zatvoreni prostori igraonica za decu ( vezano za pe{a~ke zone)
− Unapre|ewe turisti~ke ponude grada aktivirawem kulturno-edukativno-zabavnih etnoprostora u kojima se prezentuju i neguju specifi~ne vrednosti brani~evskog okruga u oblasti:
kulinarstva, muzike, rukotvorina, umotvorina, i na druge na~ine prezentuje prirodno i
kulturno bogatstvo, na~in `ivota i prostori Brani~evskog okruga. ( Tulba)
− Razvoj edukativno-rekreativnih sadr`aja koji bi bili jedinstveni i privla~ni {irem regionu
a koji odslikavaju istoriju Po`arevca i wegov zna~aj u razvoju kulture u Srbiji – npr. muzej
razvoja kowi~kog sporta, tematske izlo`be vezane za sve zastupqene industrije i
delatnosti u kraju. Ovakvim sadr`ajima bi se unapredila turisti~ka ponuda grada i
doprinelo edukaciji gra|ana (Qubi~evo)
− Osmi{qavawe identiteta i ure|ivawe prostornog okvira za odvijawe razli~itih
kulturnih manifestacija koje treba da posebno obele`e kulturnu politiku i turisti~ku
privla~nost grada (pozornice, mini scene, izlo`beni prostori...)
− Botani~ka ba{ta/eko centar, demonstrativna farma (^a~alica)
− Mini zoo vrt. koji edukuje i razvija brigu o prirodi ( Tulba)
v) Ure|ewe novih zelenih rekreativnih prostora . Formiraju se novi samostalni i povezuju}i
parkovi i park {uma u gradskom tkivu kao i ure|ivawe izleti{ta na posebno atrakivnim
lokacijama . Planirana su tri nova gradska parka.

−
−
−

−

P2 -Park uz Hipodrom kao dopuna i izletni~ki prostor sa trim i stazama zdravqa ovo je park
koji bi bilo prioritetno realizovati,
P3 -U skladu sa razvojnim potrebama grada ure|ivalo bi se podru~je Ciglana kao sportsko/
rekreacioni park sa vi{enamenskim kori{}ewem.
P4 - poseban strate{ki zna~aj u povezivawu gradskih park {uma ^a~alica i Tulba imao bi
novoplanirani linearni rekreativni park koji bi pored rekreativnih i izletni~kih staza
ukqu~io i postoje}i turisti~ki punkt .
P5 - postoje}e streli{te mo`e zadr`ati postoje}u namenu uz dopunu prate}im i pomo}nim
sadr`sjima i novim rekreativnim sadr`ajima. Predstavqa rezervu javnih rprostora

B ) INTEGRISANI REKREATIVNI PROSTORI
Razvoj mre`a integralnih rekreativnih prostora zasniva se potrebi da se rekreacija gra|ana realizuje u
slobodno vreme, kako u stambenim tako i u radnim i komercijalnim prostorima pa se ovi prostori
planiraju i ure|uju u okviru realizacije primarne namene. Mogu}a je realizacija sportsko rekreativnih i
zelenih rekreativnih prostora kao dopunskih ili prate}ih u okviru svih namena (stanovawe, rad, javni
sadr`aji, komercijalne zone) koje ne ugro`avaju odvijawe rekreativnih aktivnosti i sa kojima
konkretnan rekreativni sadr`aj nije u konfliktu. Pored toga zna~ajnu ponudu rekreativnih sadr`aja i
prostora predstavqa}e i u budu}e {kolski sportsko rekreativni sadr`aji i prostori.
V) POVEZUJU\I REKREATIVNI PROSTORI
Razvoj mre`a povezuju}ih rekreativnih prostora – zasniva se na potrebi uspostavqawa kontinuiteta
rekreativnog kori{}ewa gradskog prostora i poboq{awu puta do rekreativnog prostora. U uslovima
nemogu}nosti realizacije ve}ih otvorenih prostora u centralnim gradskim zonama uspostavqawe
putawa, koje se zbog svog pretpostavqenog biolo{kog kvaliteta nazivaju “zeleni koridori omogu}ava i
boqe povezivawe sa prigradskim parkovima i rekreativnim prostorima. Wihovo locirawe,
dimenzionisawe i oblikovawe treba da bude takvo da formiraju povezani sistem otvorenih prostora uz
zahtev da budu funkcionalni, bezbedni, fleksibilni i da omogu}avaju vi{estruko i vi{enamensko
kori{}ewe. Formirawem mre`e otvorenih rekreativnih prostora pove}ava se wihova pristupa~nost,
bezbednost, podsti~e pe{a~ki i biciklisti~ki saobra}aj i time indirektno smawuje motorni saobra}aj i
zaga|ewe vazduha. Ovi sistemi predstavqaju podr{ku regionalnom sistemu pe{a~kih i biciklisti~kih
staza kojima se smawuje potreba za vo`wom u okru`ewu grada. U odnosu na poziciju Planom su
definisani zeleni koridori van gradskog tkiva i povezuju}i rekreativni prostori u gradskom tkivu.
• Zeleni koridori imaju u Po`arevcu funkciju povezivawa svih ozelewenih prostora u sistem koji
je povezan sa vangradskim prirodnim pejza`em. Planirani su tako da budu strate{ki dobro
locirani na obodima brda i u pravcu duvawa preovla|uju}ih vetrova i da obezbe|uju adekvatno
provetravawe grada ali i da obezbede a) uspostavqawe granice grada formirawem zelenog
pojasa (za{titno zelenilo uz obilaznicu) b) povezivawe centra grada sa vangradskim prirodnim
pejza`em putem zelenih klinova (razli~itih {irina, stepena ure|ewa i opremawa i na~ina
rekreativnog kori{}ewa, ka Moravi i Mogili) i v) me|usobno povezivawe ve}ih parkova
(^a~alica-Tulba) ~ime se uspostavqa kontinuitet biotopa ali i rekreativnog kori{}ewa
prostora.
• Povezuju}i rekreativni prostori u gradskom tkivu Formirawe ove mre`e podrazumeva
povezivawe sportsko rekreativnih, zelenih rekreativnih, kulturno-istorijskih, zabavnih,
edukativnih i turisti~ki zna~ajnih prostora u gradu. Ure|ivawe ovih prostora podrazumeva vi{i
nivo opremawa i reprezentativniji i pe{aku ugodan kvalitet ure|ivawa. Formirawem mre`e ovih
privla~nih putawa, koje se mogu preklapati sa raznim centralnim gradskim sadr`ajima (trgovina,
ugostiteqstvo i usluge,...) unapredio bi se kvalitet pe{a~kog kretawa i puta do rekreativnih
prostora u gradu ~ime bi se uve}ala wihova dostupnosti i iskori{}enost . Ova mre`a je od
posebnog zna~aja upravo u onim delovima grada u kojima nije mogu}e ostvariti vi{u ekolo{ku
vrednost prostora kao osnovu za urbanu rekreaciju.
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G) TURISTI^KE ZONE
Planirawe turisti~kih zona- zasniva se na kor{}ewu postoje}ih prirodnih i stvorenih vrednosti kao
turisti~kih atraktera za {iri region i dnevnih izleti{ta za stanovnike grada. Planom su predvi|ene
tri turisti~ke zone: TZ1-Qubi~evo , TZ2 - Moravska laguna i T3 3- priobqe Mogile - zeleni koridor. Ove
zone bi se uredila tako da se potencijali za rekreaciju maksimalno iskoriste ali da se sa~uva osnovni
prirodni karakter prostora.
− TZ1 -Qubi~evo: Neophodno je ure|ivawe kompleksa Qubi~eva kao turisti~kog kompleksa koji nudi
brojne i raznovrsne sadr`aje (sportsko rekreativne, zabavne, kulturne, ugostiteqske, sme{tajne
kapacitete) i wegovo boqe povezivawe sa gradom i Moravskom Lagunom u prostorno funkcionalnom
smislu ( razne staze: {etna, trim, biciklisti~ka, elektro voz...)Potrebno je realizovati postoje}i
programsko prostorni koncept i posebnom studijom ispitati mogu|nost locirawa turisti~ko sportskog
aerodroma.
− TZ2- Moravska laguna se razvija u smislu ure|ewa pla`e i marine sa prate}im rekreativno-zabavnim
sadr`ajima. Uredila bi se tako da se potencijali za rekreaciju maksimalno iskoriste ali da se
sa~uva osnovni prirodni karakter prostora. Ovaj kompleks bi mogao da podrazumevao izgradwu
odre|enih sme{tajnih kapaciteta i komercijalnih sadr`aja i mogao bi se razvijati kao svojstven
turisti~ki punkt ali i kao gradsko izleti{te. Sadr`aj , veli~ina, kapacitet i oprema za planirane
objekte se utvr|uju u skladu za sportskim propisima i pravilima nadle`nih sportski organizacija
kao i zakona o sportu ali i na osnovu prethodne studije uticaja na `ivotnu sredinu budu}i da je re~ o
prostorima zna~ajnih ekolo{kih vrednosti. Kompleks Moravske lagune bi trebalo razvijati
integralno sa rekonstrukcijom i ure|ewem Qubi~eva i zajedno bi formirali zna~ajan turisti~ki
kompleks.
− TZ3- formirawe izleti{ta uz obalu Mogile sa razli~itim rekreativnim putawama , izletni~kim
puntkovima , prostorima za odmor i igru i prate}im sadr`ajima

2.2. Detaqan opis razvoja rekreacije i sporta
2.2.1. Javni prostori za rekreaciju i sport
Javni rekreativni prostori su: gradski, naseqski i lokalni rekreativni i sportsko rekreativni
centri, parkovi, trgovi, skverovi, gradske park-{ume i zeleni koridori kao i javni gradski prostori
ulica i pe{a~kih zona ure|eni i opremqeni za rekrativno kori{}ewe – povezuju}i rereativni
prostori unutar gradskog tkiva.
Za postoje}e i predlo`ene lokacije namewene pojedinim vrstama javnih rekreativnih prostora
(tabela R3), Planom se defini{u:
1) Karakteristike rekreativnih prostora
− Na~in i stepen povezivawa sa ostalim gradskim sadr`ajima: S- samostalni, I - integralni, P - povezuju}i
−
Zastupqenost vrsta rekreativnih sadr`aja:: V - vi{enamenski, SP - specijalizovani
−

Intenzitet rekreativnog kori{}ewa : I1 - mogu}e intenzivno rekreativno kori{}ewe u toku cele godine,
I2- intenzivno rerkeativno kori{}ewe u odre|enim vremenskim periodima , E - ekstenzivno rerkeativno
kori{}ewe

−

Stepen pristupa~nosti rekreativnih prostora J1 - javni prostori dopstupni bez ograni~ewa kori{}ewa, J2javni prostori sa posebnim uslovima kori{}ewa , P - privatni prostori

−

Stepen atraktivnosti biotopa: B - primarni biotopi , Z - prostori od zna~aja za o~uvawe prirode i razvoj
rekreacije

−

Rekreativni prostori i za{tita prirodnih i kulturnih vrednosti: P - za{tita prirode i pejza`a , K za{tita kulturno/istorijskih i arheolo{kih vrednosti

−

Turisti~ka atraktivnost: T1- glavni turisti~ki motivi, T2- sekundarni turisti~ki motivi

2) Mogu}e lokacije novih sadr`aja rekreacije i turizma / po`eqne i neophodne :
zatvoreni objekti za rekreaciju, tereni za male sportove na otvorenom,teniski tereni, de~ija igrali{ta,
{etne, trim i staze zdravqa, izletni~ki punktovi, akva centar (bazeni i aktivnosti na vodi), eko/etno
sadr`aji, sme{tajni kapaciteti (hotel, kamp)
Mogu}e lokacije novih sadr`aja rekreacije i turizma
+
neophodno
O
po`eqno
3) Planske intervencije / po`eqne i neophodne
- za{tita prostora primarnog ekolo{kog/estetskog zna~aja
- uvo|ewe novih sadr`aja
- ure|ivawe prostora za rekreaciju
- unapre|ewe opremawa i ozna~avawa prostora
- ozelewavawe i unapre|ewe vegetacije
- izgradwa/unapre|ewe objekata (zgrade i paviqoni)
Planske intervencije
+
neophodno
O po`eqno
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Tabela R3 - Planirane karakteristike unapre|ewa postoje}ih i ure|ewa novih prostora za rekreaciju
i sport
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Pored samostalnih rekreativnih prostora definisanih u tabeli, zna~ajnu dopunu ponudi rekreativnih
sadr`aja i prostora i u budu}e }e predstavqati rekreativni prostori integrisani u osnovne i sredwe
{kole

2.2.2. Ostale povr{ine za rekreaciju i sport
Ostale povr{ine za rekreaciju i sport planiraju se i ure|uju integralno sa ostalim gradskim namenama.
Prostori za rekreaciju i sport mogu se locirati na celoj teritoriji grada kao prate}a ili dopunska
namena stanovawu, centralnim funkcijama, produkciji, javnim slu`bama. Omogu}ava se izgradwa i
ure|ewe otvorenih (sportskih tereni, bazeni, de~ija igrali{ta, zabavni parkovi ...) i zatvorenih
(fitnes klubovi, teniski tereni, kuglane, bazeni idr.) prostora i objekata za rekreaciju u privatnom
vlasni{tvu namewenih privatnom i javnom kori{}ewu.
Razlikujemo dve vrste mogu}ih
oblika organizacije i ure|ivawa
prostora za rekreaciju i sport
integrisanih
u
stanovawe,
komercijalne i radne prostore:
1) zajedni~ki
prostori
za
rekreaciju
na
nivou
susedstva/bloka
sa
javnim/polujavnim/privatnim
re`imom kori{}ewa.
2) privatni
prostori
organizacija
i
ure|ivawe
privatne parcele za rekreaciju i
sport
nameweno
javnom/
polujavnom/privatnom
kori{}ewu.

Tabela R4 - prostori za rekreaciju i sport pri osnovnim i sredwim {kolama

Ve}ina rekreativnih sadr`aja ne
ugro`ava stanovawe i centralne
sadr`aje ve} im naprotiv doprinosi.
U tom smislu locirawe otvorenih i
zatvorenih
komercijalnih
rekreativnih sadr`aja razli~itih
vrsta (fitnes dvorane, privatne
igraonice,
teretane,
bioskopi,
internet kafei, akva centri....) se
omogu}ava
disperzivno
ili
koncentrisano
na
celokupnoj
teritoriji grada.
Za velike programe poput kompleksa
bazena, akva ili zabavnog parka...,
izbor
lokacije
zavisi
od
pristupa~nosti i uslova realizacije
rekreativnih sadr`aja koji ne smeju
ugro`avati
kvalitet
okolne
sredine.
Tabela R5- postoje}e povr{ine sportskih terena integrisane u stanovawe i ostale namene
U tabeli R5 su date postoje}e povr{ine sportskih terena integrisane u stanovawe i ostale namene koje
predstavqaju dopunu ponude javnih prostora za rekreaciju.
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2.3. Struktura i kapaciteti prostora za rekreaciju i sport
Planom je predlo`eno zadr`avawe postoje}ih, wihovo mogu}e pro{irivawe kao i lokacije novih
prostora za rekreaciju i sport.

Tabela R6 - Planom ostvareni kapaciteti prostora za rekreaciju i sport
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3.0. USLOVI URE\EWA PROSTORA ZA REKREACIJU I SPORT
Prostori za rekreaciju i sport se ure|uju i opremaju u zavisnosti od vrste, zna~aja,
realizovanih/planiranih sadr`aja, intenziteta kori{}ewa, planiranog stepena ure|ivawa i
odr`avawa.
Planom se, u ciqu obezbe|ivawa odre|enog kvaliteta kori{}ewa rekreativnog prostora, obezbe|ivawa
ekolo{kih vrednosti kao i racionalnog kori{}ewa sredstava, predla`e diferencirawe javnih
prostora namewenih rekreaciji, sportu kao i razli~itim oblicima ozelewavawa. Diferencirawe se
vr{i u odnosu na procenat izgra|ivawa, ozelewavawa, vrste opreme, nivo/standard opremawa i
potrebnih sredstava za odr`avawe. Uslovi za ure|ivawe i opremawe kao i predlo`eni status i
strate{ki zna~aj za razvoj rekreacije i turizma u gradu pojedinih rekreativnih prostora - dati su u
tabeli R8 (turisti~ke zone) i R9 (javne sprortske i zelene rekreativne povr{ine)
Opremawe
U odnosu na nivo opremawa razlikuju se :
a) ekskluzivni prostori
b) prostori povi{enog standarda
v) standardni prostori
Odr`avawe
Odr`avawe zelene povr{ine mo`e biti ekstenzivno i intenzivno u razli~itom stepenu. Planom su
diferencirani prostori kao:
1) biotopi samoregulacije.
2) ekstenzivno odr`avawe
3) intenzivno odr`avawe
4) reprezentativno odr`avawe
U intenzivno i reprezentativno (kao vi{i nivo intenzivnog) odr`avawe spadaju parkovi, skverovi,
trgovi, zelene povr{ine de~ijih igrali{ta, povr{ine oko javnih i poslovnih objekata, objekata kulture i
obrazovawa, sportskih terena, botani~ka ba{ta, zoo vrt, grobqe kao i zelenilo na drugim javnim
otvorenim prostorima.
U ekstenzivno odr`avane povr{ine spadaju gradske park-{ume, forlandi, rekultivisane deponije,
za{titni zeleni pojasevi du` puta, industrijskih zona, strmih zemqi{ta i odseka. Ekstenzivno
odr`avawe podrazumeva sprovo|ewe sanitarnih mera se~e, za{tite od {teto~ina, protiverozionih mera
u skladu sa va`e}im propisima. Delovi ekstenzivno odr`avanih povr{ina uz pe{a~ke komunikacije i
delove oko sportskih terena potrebno je da se intenzivno odr`avaju kako bi im se omogu}ilo adekvatno
kori{}ewe
Biotopi samoregulacije su prete`no ozeleweni prostori grada koji poseduju sposobnost opstanka i
razvoja u urbanoj sredini bez posebnog odr`avawa. Uslov realizacije ovakvih biotopa je pored
karakteristika biqnih i `ivotiwskih vrsta i wihova veli~ina i kontinualno rasprostirawe

Tabela R7 - Kapaciteti pojedina~nih rekreativnih prostora

Tabela R8 - Uslovi ure|ivawa, opremawa i odr`avawa u turisti~kim zonama
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Tabela R9 - Uslovi ure|ivawa, opremawa i odr`avawa javnih sportsko i zelenih rekreativnih prostora
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Izgra|ivawe zasebnih parcela opredeqenih za ovu namenu i namewenih javnom kori{}ewu uskla|uje
se sa op{tim pravilima gra|ewa za taj deo grada. Izgra|ivawe mo`e biti privremeno (balon hale) i
trajno. Opremawe prostora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o sportu

Javni gradski rekreativni prostori
Javni gradski rekreativni prostori se ure|uju za sve stanovnike Po`arevca sa ciqem da omogu}e
kvalitetno odvijawe rekreativnih sadr`aja i aktivnosti uskla|eno sa za{titom i unapre|ewem `ivotne
sredine obezbe|uju}i tako adekvatan komfor i za{titu ~oveka dok boravi u rekreativnom prostoru ali
i minimiziraju}i negativne uticaje rekreativnih sadr`aja i aktivnosti na okru`ewe.

Elekrti~nu energiju, vodu kao i elementarni prostor za odmor, je potrebno obezbediti svim
rekreativnim centrima, dok je sanitarne objekte, parkinge i parkinge za bicile, nadstre{nice
potrebno obezbediti u gradskim i naseqskim rekreativnim centrima. Info table i posebno
obele`avawe obezbediti u gradskim rekreativnim centrima

U definisanoj strukturi prostora za rekreaciju i sport - javne gradske rekreativne prostore ~ine svi
a)samostalni i v)povezuju}i rekreativi prostori. Svi javni gradski rekreativni prostori - samostalni i
povezuju}i (postoje}i i novoplanirani) moraju se razra|ivati urbanisti~kim planovima detaqne
regulacije na osnovu prethodnih istra`ivawa i urbanisti~kim projektima. Preporu~eni standardi
ure|ivawa, opremawa i odr`avawa javnih rekreativnih prostora dati su u tabeli R9

A) SAMOSTALNI REKREATIVNI PROSTORI
Rekreativni prostori za sportsku rekreaciju
Postoje}i sportsko rekreativni centri, tereni i objekti se zadr`avaju. Dozvoqava se ru{ewe
dotrajalih objekata, izgradwa novih objekata, dogradwa, nadgradwa, rekonstrukcija, adaptacija,
upotpuwavawe potrebnim rekreativnim - sportskim pomo}nim i prate}im sadr`ajima u otvorenom ili
zatvorenom prostoru. U postoje}im sportsko rekreativnim centrima te`iti o~uvawu postoje}eg
zelenila i standardu od min 40% zelenih povr{ina. Obezbediti adekvatno opremawe i odr`avawe
prema tabeli R9.
Preporu~ene minimalne povr{ine pojedinih kategorija rekreativnih prostora
prema rangu su
− gradski i naseqski park - min.1ha, po`eqno 5ha
− gradski SRC - min. 4ha po`eqno 10ha
− naseqski RC - min.0.4, po`eqno 2ha
− lokalni RC i lokalni park - min 0.2ha

Na lokacijama predvi|enim za nove rekreativne i sportsko rekreativne centre i terene ne
dozvoqava se privremena izgradwa objekata druge namene koja nije u funkciji rekreacije i sporta. Do
privo|ewa kona~noj nameni na lokacijama za sport i rekreaciju mogu se privremeno ure|ivati samo
objekti i tereni za rekreaciju i sport.
Zeleni rekreativni prostori
(detaqni uslovi su dati u poglavqu Sistem zelenila)

− Parkovi, Parkovi se primarno koriste za odmor, {etwu, zabavu i igru. Ure|uju se u zavisnosti od
−

−

−

Planirani gradski/regionalni rekreativni i sportsko rekreativni centri se ne normiraju. Mogu biti
specijalizovani za odre|ene sportske discipline ili polivalentni.
Planirani sportsko rekreativni centri na nivou naseqa/mesnih zajednica se planiraju kao
polivalentni i normiraju prema normativima i standardima definisanim u poglavqu 3.5.3. Prilog 1 i
uslovima ure|ivawa i opremawa datim u tabeli R9. Preporu~eni sadr`aji su: tereni za male
sportove, fudbalski teren (ukoliko ne postoji u MZ), igrali{te za decu, prostor za odmor i igru i
igru na travi, prate}e zelene povr{ine, zatvoreni prostor za sport i rekreaciju minimalnih
dimenzija 800m2. U skladu sa izra`enim potrebama mogu}e je locirati i teniski teren,skejt park,
klizali{te...
Planirani lokalni rekreativni centri su otvoreni prostori nameweni lokalnom stanovni{tvu
planiraju kao polivalentni i normiraju prema normativima i standardima definisanim u poglavqu
3.5.3. Prilog 1 i uslovima ure|ivawa i opremawa datim u tabeli R9. Preporu~eni sadr`aji su: tereni
za male sportove, igrali{te za decu, prostor za odmor i prate}e zelene povr{ine
U novoplaniranim sportsko rekreativnim centrima te`iti o~uvawu postoje}eg zelenila na lokaciji i
standardu od min 50% zelenih povr{ina. Indeks izgra|enosti za gradske i naseqske sportsko
rekreativne centre u kojima se omogu}ava izgradwa zatvorenih sportsko rekreativnih sala iznosi
20. Indeks izgra|enosti za lokalne rekreativne centre je 5 i odnosi se na eventualne pomo}ne i
prate}e prostore.

−

vrste, zna~aja i gravitacionog podru~ja.
Rekonstrukcija postoje}ih parkova Pri rekonstrukciji postoje}ih parkova potrebno je sa~uvati park
u postoje}im granicama. Dozvoqeni su radovi na rekonstrukciji i odr`avawu postoje}ih elemenata
parka kao i na unapre|ewu opremawa parka. Neplanska izgradwa objekata u parku nije dozvoqena.
Realizacija novih parkova. Obezbediti adekvatne pristupe i obele`avawe parka. Sadr`aje
odabirati tako da se zadovoqe potrebe razli~itih kategorija stanovnika i grupisati tako da se
izbegavaju konflikti u kori{}ewu prostora. Te`iti vi{enamenskom kori{}ewu izgra|enih
otvorenih i zatvorenih prostora. U parku mogu da budu podignuti slede}i zatvoreni objekti:
ugostiteqski objekti sa otvorenim ba{tama, prate}i objekti sadr`aja sporta i kulutre, objekti u
funkciji odr`avawa parka, muzi~ki/umetni~ki paviqoni i izlo`beni objekti, informativni
punktovi, infrastrukturni i sanitarni objekti od op{teg interesa utvr|eni na osnovu zakona. Objekti
mogu da zauzmu maksimalno 5% teritorije.
Park-{ume . Gradske park {ume je u ciqu wihovog ve}eg rekrativnog kori{}ewa potrebno adekvatno
urediti i opremiti. Gradske i prigradske {ume mogu da sadr`e slede}e zone: A) izletni~ki deo
(udaqen min 250m od saobra}ajnice, kapacitet 1-3 poset/ha, maks. u~e{}e zastrtih povr{ina 2,5%), b)
zona sa ure|enim prostorima za fizi~ku rekreaciju /bic, trim staze, mini golf, igrali{ta. (kpac.
5/9pos/ha, maks u~e{}e zastrtih povr{ina 5% povr{ine zone), c) mali deo {ume (jo{ boqe
nepo{umqeni obod) mo`e biti parkovski ure|en ili biti intenzivnije rekreativno kori{en
(100post/ha, maks u~e{}e zastrtih povr{ina do 60%)
Trgovi, skverovi i pe{a~ke zone: Trgovi i skverovi se ure|uju kao prostori koji treba da omogu}e
okupqawe, dru`ewe, zabavu i relaksaciju gra|ana. Ure|uju se kao prostori u kojima je potrebno
obezbediti estetske i ekolo{ke kvalitete kroz: adekvatnu opremqenost i izbor materijala,
adekvatno odr`avawe i kori{}ewe, adekvatnu zastupqenost razli~itih oblika vegetacije, za{titu
~oveka od zaga|ewa, buke, vetra, pregrevawa , padavina, kao i adekvatne mikroklimatske uslove.
Neplanska izgradwa objekata nije dozvoqena. Postavqawe privremenih objekata u funkciji
pojedinih doga|aja (prezentacije, koncerti, predstave...) dozvoqava se iskqu~ivo op{tinskom
odlukom.

B) INTEGRISANI REKREATIVNI PROSTORI
Op{ti uslovi:
Postoje}i sportsko-rekreativni i zeleni rekreativni prostori u okviru stambenih i komercijalnih
blokova se zadr`avaju i ne dozvoqava se wihova prenamena u druge namene. Realizovane sportsko
rekreativne povr{ine i de~ija igrali{ta ili one koje su planirane va`e}im
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−

planskim dokumentima a nisu realizovane treba definisati u okviru javne ili posebne parcele sa
javnim re`imom kori{}ewa. Dozvoqeni su izgradwa, rekonstrukcija, adaptacija i popravka de~ijih i
sportsko rekreativnih igrali{ta u stambenom i komercijalnom bloku
Novi prostori za rekreaciju i sport mogu se locirati na celoj teritoriji grada kao prate}a ili
dopunska namena stanovawu, centralnim funkcijama, produkciji, javnim slu`bama. Omogu}ava se
izgradwa i ure|ewe otvorenih (sportskih tereni, bazeni, de~ija igrali{ta, zabavni parkovi ...) i
zatvorenih (fitnes klubovi, teniski tereni, kuglane, bazeni idr.) prostora i objekata za rekreaciju
u privatnom vlasni{tvu namewenih privatnom i javnom kori{}ewu. Izgra|ivawe zasebnih parcela
opredeqenih za ovu namenu i namewenih rekreativnom kori{}ewu uskla|uje se sa op{tim pravilima
gra|ewa za taj deo grada. Izgra|ivawe mo`e biti privremeno (balon hale...isl.) i trajno. Opremawe
prostora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o sportu.

Posebni uslovi
−
Rekreativni prostori u {kolama i de~ijim ustanovama Uz sve osnovne i sredwe {kole planirane su
zelene kao i sportsko rekreativne povr{ine u otvorenom i zatvorenom prostoru. [kolski objekti se
normiraju tako da omogu}e redovno odvijawe nastave fizi~kog vaspitawa u otvorenom (rukomet, mali
fudbal, ko{arka, odbojka, staze.. ) i zatvorenom prostoru prema normativima u Prilogu 1 .
U svim delovima grada gde ne postoji mogu}nost realizacije posebnih javnih sportsko rekreativnih
centara i zatvorenih sportskih objekata planira se dvojno kori{}ewe sportskih objekata za potrebe
{kolskog i rekreativnog sporta.
Pri de~ijim ustanovama se ure|uju prostori za igru dece u parkovskom ambijentu .
−

Rekreativni prostori stanovawa U svim zonama planiranim za novu stambenu izgradwu planiraju
se obavezno i prostori za rekreaciju na nivou susedstva/naseqa sa javnim re`imom kori{}ewa.
Utvr|uju se: a) planovima detaqne regulacije kojima se defini{e parcela odnosno b) urbanisti~kom
projektom kojim se defini{u zajedni~ki delovi vi{e parcela). Preporu~ene dimenzije i izbor
sadr`aja definisani su u Prilogu 1. Locirawe ovih prostora treba da bude po mogu}nosti centralno
u odnosu na gravitiraju}e korisnike. Prostori treba da budu pristupa~ni, povezani sa glavnim
pe{a~kim i biciklisti~kim tokovima, ure|eni i opremqeni prema standardima za odgovaraju}u
aktivnost. Prostornim merama obezbediti komfor, za{titu i bezbednost korisnika rekreativnog
prostora ali i za{titu okolnog stanovi{tva od negativnih uticaja realizacije rekreativnih
aktivnosti (buka,...). Na prostorima definisanim kao lokalni rekreativni prostori i lokalni
parkovi mogu se realizovati sportski tereni na otvorenom, de~ija igrali{ta i pomo}ni i prate}i
objekti (ne vi{e od 5% izgra|enosti i min.50 % ozelewenosti prostora). Izgra|ivawe zasebnih
parcela opredeqenih za ovu namenu i namewenih javnom kori{}ewu uskla|uje se sa op{tim pravilima
gra|ewa za taj deo grada. Izgra|ivawe mo`e biti privremeno (balon hale) i trajno. Opremawe
prostora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o sportu

V ) POVEZUJU]I REKREATIVNI PROSTORI
•

Povezuju}i rekreativnih prostori u gradskom tkivu Ure|ewe mre`e povezuju}ih rekreativnih
prostora u gradskom tkivu podrazumeva podr`avawe najzna~ajnijih pe{a~kih kretawa, povezivawe
glavnih zelenih rekreativnih, kulturno-istorijskih, zabavnih, edukativnih i turisti~ki zna~ajnih
prostora u gradu pri ~emu upravo mre`a javnih sadr`aja i tercijarnih delatnosti predstavqa osnovu
i potencijal za wen razvoj. Ure|ivawe ovih prostora podrazumeva ure|ivawe drvoreda kao i vi{i
nivo opremawa i reprezentativniji i pe{aku ugodan kvalitet ure|ivawa.
Zeleni koridori. Zeleni koridori se ure|uju u skladu sa dimenzijama na osnovu razrade planom
detaqne regulacije. Dozvoqeno je ure|ivawe pe{a~kih i biciklisti~kih staza, podizawe prate}ih
zatvorenih objekata (mesta za odmor, ugostiteqski objekti, muzi~ki i likovni paviqoni,
nadstre{nice, izletni~ki punktovi,,,) na povr{ini do 5%, izgra|enih otvorenih prostora: sportski
tereni, igrali{ta, retenzije i podizawe parkova. Zelene koridore treba opremiti standardnom
infrastrukturom i prema potrebi, sistemom za navodwavawe.
Trase i uslovi ure|ewa biciklisti~kih staza definisane su u prilogu o saobra}aju.

3.5. 2 SISTEM ZELENILA
Sistem zelenila
Osnovu ekolo{ki odr`ivog razvoja urbane sredine predstavqa formirawe sistema zelenih povr{ina
koji se razvija u okviru ukupnog sistema otvorenih prostora na teritoriji grada koji se dodatno razvija
kao deo regionalnog sistema otvorenih prostora. Ure|ivawe otvorenih prostora u Po`arevcu ostvaruje
se u pravcu maksimizirawa wegove ekolo{ke, estetske, funkcionalne i socio-kulturne vrednosti a
zna~ajna pretpostavka ostvarivawa ovih kvaliteta jeste i formirawe celovitog sistema zelenila u
gradu.
Sistem zelenila ~ine sve zelene povr{ine grada razli~itih namena i razli~itog vlasni{tva: prigradske
{ume, privatne {ume i {ikare, gradske {ume, gradske ba{te, gradski parkovi, drvoredi, zelene povr{ine
vi{eporodi~nog stanovawa kao i svi ostali zeleni prostori na teritoriji grada. Sistem je pre svega
definisan sa stanovi{ta zemqi{nog pokriva~a - zelenila a ne sa stanovi{ta aktivnosti koje se na tim
zemqi{tima odvijaju. Definisan je u kontekstu brojnih benefita (ekolo{kih, estetskih, ekonomskih...)
koji se ostvaruju integracijom gra|enih i prirodnih struktura u gradskom tkivu.
Struktura i nivoi prostorne organizacije zelenila u Po`arevcu
1) Struktura zelenila u Po`arevcu
Postoje}u strukturu zelenih povr{ina, na osnovu vrsta, polo`aja i na~ina povezivawa sa gradskim
funkcijama, u Po`arevcu ~ine:
a) Samostalne gradske zelene povr{ine (javno zelenilo)
• parkovi
• gradske park {ume
• trgovi i skverovi
b) Integrisane gradske zelene povr{ine
Javno zelenilo i zelenilo javnih objekata i slu`bi:
• javne zelene povr{ine uz kolektivno stanovawe
• integrisane zelene povr{ine javnih sportsko rekreativnih, turisti~kih i rekreativnih
centara
• integrisane zelene povr{ine {kola i de~ijih ustanova
• integrisane zelene povr{ine javnih slu`bi (bolnica i zdravstvene ustanove, kultura i
religija, vojni kompleksi...)
• integrisane zelene povr{ine komunalnih slu`bi ( grobqa...)
Zelenilo ostalih namena:
• integrisane zelene povr{ine proizvodnih kompleksa
• integrisane zelene povr{ine indiviedualnog stanovawa...
v) Povezuju}e gradske zelene povr{ine (javno zelenilo)
• drvoredi
• zeleni koridori
• za{titno zelenilo uz saobra}ajnice
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c) Prigradske zelene povr{ine
•
prigradske {ume
• poqoprivredo zemqi{te
• forlandi
2) Nivoi prostorne organizacije / rang/ gravitaciono podru~je:
Nivoi prostorne organizacije istovremeno odre|uju i gravitaciono podru~je pojedinih kategorija
javnih zelenih rekreativnih povr{ina. Postoje}e zeleni rekreativni prostori su kategorizovani kao
prostori od zna~aja za:
• grad (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 1000m i dobra saobra}ajna dosnopnost)
• naseqe (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 500m )
• lokalni (gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 250m)

0.0. POSTOJE]E STAWE
0.1. Opis stawa zelenila
Ocena stawa vr{ena je u odnosu na kvantitativnu (dato u posebnom poglavqu) i kvalitativnu
zastupqenost zelenila na nivou teritorije grada u celini i u odnosu na pojedine delove grada sa jedne
odnosno u odnosu na pojedine kategorije zelenila sa druge strane.
Op{ta ocena kvaliteta strukture zelenila
Postoje}i sistema zelenila u Po`arevcu karakteri{e slede}e:
• Postoje}i sistem karakteri{e usitwenost, fragmetacija, nepovezanost i neravnomeran raspored
zelenih povr{ina unutar gradske teritorije. Postoje delovi grada sa ve}om zastupqeno{}u zelenih
povr{ina i oni sa izuzetno malom.
• Povezuju}e zelenilo (drvoredi) pozicionirani su samo na nekim putnim pravcima i u naju`em centru
grada i ne obezbe|uju povezivawe samostalnih gradskih zelenih povr{ina me|usobom niti sa
vangradskim prirodnim pejza`om.
• Ve}e zelene povr{ine (park-{ume) su strate{ki dobro pozicionirane u odnosu na prirodne uslove
(morfologiju terena i dominantne vetrove) ali su nedovoqne u odnosu na realni u~inak unapre|ewa
kvaliteta `ivotne sredine koji je adekvatnom zastupqeno{}u i pozicijom zelenila u gradu mogu}e
ostvariti
• Prodori zelenila u grad su samo delimi~no ostvareni (na poziciji ^a~alice). Na `alost mali stepen
po{umqenosti vangradske zone i povezanosti sa postoje}im {umama u dolini Mlave umawuje kvalitet
ove veze. Izgradwa trajnih i privremenih objekata ugro`ava mogu}nosti povezivawa unutargradskog
sa vangradskim sistemom zelenila i time ugro`ava mogu}nost formirawa celovitog i kontinualnog
sistema zelenila.

0.2. Ocena stawa pojedinih kategorija zelenila
A) SAMOSTALNE GRADSKE ZELENE POVR[INE (JAVNO ZELENILO)
Parkovi
Parkovi i skverovi su locirani u naju`erm centru grada. Predstavqaju zna~ajnu vrednost Po`arevca
zahvaquju}i svom reprezentativnom karakteru i dobroj poziciji.
Parkovi - grad ima ~etiri parka razli~itog stepena ure|enosti i opremqenosti:

−

−

Gradski park- lepo ure|eni park predstavqa najprivla~niji zeleni prostor u gradu ali je wegova
povr{ina nedovoqna za broj posetilaca koji mu gravitira. Sa druge strane, pojedini delovi ovih
zelenih povr{ina su neure|eni ili degradirani te je neophodna je wihova rekonstrukcija.
Sun~ani park, park ispred SUP-a i park za decu (M.Pijade) prestavqaju lepo ure|ene i opremqene ali
nedovoqno velike parkovske povr{ine za realizaciju rekreativnih sadr`aja i zadovoqavawe
potreba gra|ana.

Gradske park {ume
Poseban zna~aj u fizi~koj strukturi Po`arevca imaju velike zelene povr{ine park-{uma ^a~alica(24ha)
i Tulba (8ha) ~ija povr{ina predstavqa (85.8 %) u odnosu na ukupnu povr{inu javnog zelenila u
Po`arevcu. Dobro locirani u urbanoj strukturi oni zauzimaju ipak relativno malu povr{inu grada ali
predstavqaju zna~ajanu osnovu za razvoj sistema zelenila u Po`arevcu. Poseban kvalitet bi se ostvario
povezivawem ovih sa prostorima prirode van grada. To posebno treba imati u vidu s obzirom na
tendenciju izgra|ivawa oboda ovih park-{uma i presecawa veze sa prirodnim zale|em grada. Ove dve
park{ume su razli~itog stepena ure|enosti i opremqenosti: a)^a~alica - lepo ure|eni i opremqeni
spomen park koji predstavqa popularno mesto okupqawa i rekreacije gra|ana, dobro povezana za centrom
grada ali sa odsustvom sportsko rekreativnih i zabavnih sadr`aja koji bi je u~inili jo{ atraktivnijom, i
b) Tulba i Tabana - park {ume sa zna~ajnim prirodnim potencijalom i kulturno istorijskim
znamenitostima( etno park i spomen obele`ja) ali neure|ene i neopremqene za adekvatno rekreativno
kori{}ewe
Trgovi i skverovi i pe{a~ka zona
− Skverovi, trgovi- Po`arevac ima nekoliko zna~ajnijih trgova i ve}i broj skverova koji su u razli~itoj
meri ure|eni i ozeleweni : Trg oslobo|ewa , Trg Radomira Vujovi}a, Pionirski trg ( saobra}ajni
trg)... skverovi u: ul J.[erbanovi}a i M.Pijade, ugao Lewinove i V.Duli}a, itd. Locirani su uglavnom
u centralnoj zoni grada i uglavnom ostvaruju socijalnu i ekolo{ku funkciju.
− Pe{a~ka zona - u Po`arevcu postoji stalna lepo ure|ena i ozelewena pe{a~ka zona u ul. Korzo.
Pored toga u predve~erwim satima se organizuje {ira pe{a~ka zona koja obuhvata Trg Oslobo|ewa i
Taba~ku ~ar{iju.

B) INTEGRISANE GRADSKE ZELENE POVR[INE
Javno zelenilo i zelenilo javnih objekata i slu`bi:
• javne zelene povr{ine uz kolektivno stanovawe
Iako predvi|eno, zelenilo je nedovoqno zastupqeno u dvori{tima stambenih blokova. Ona su u
najve}em procentu betonirana i koriste se za parkirawe ili sportske igre na planiranim ili
improvizovanim terenima. Primetno je odsustvo mobilijara i prostora ure|enog za igru dece.
• integrisane zelene povr{ine javnih sportsko rekreativnih, turisti~kih i rekreativnih centara:
Ovu kategoriju zelenila naj~e{}e ~ine travnati parteri za odvijawe sportskih aktivnosti
(fudbalski tereni) i za{titno visoko zelenilo po pobodu parcele. Zna~ajnije zelene povr{ine
poseduje kompleks teniskih terena kao i turisti~ki centar Qubi~evo. Postoje i sportsko rekreativni
centri sa minimalnim prisustvom ili potpunim odsustvom zelenih povr{ina.
• integrisane zelene povr{ine {kola i de~ijih ustanova .Zelene povr{ine su zastupqene u vidu
predba{ti i partera i uglavnom imaju dekorativnu funkciju. Kao problem se mo`e navesti nedovoqna
zastupqenost zelenih povr{ina pri {kolskim dvori{tima i vrti}ima.
• integrisane zelene povr{ine javnih slu`bi (bolnica i zdravstvene ustanove, kultura i religija,
vojni kompleksi...) .Zelene povr{ine su zastupqene u vidu predba{ti i partera i uglavnom imaju
dekorativnu funkciju. Ve}e zelene povr{ine poseduju gradska bolnica, Zavod za poqoprivredu,
Narodni muzej i galerija.i kasarne vojske SCG
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integrisane zelene povr{ine komunalnih slu`bi ( grobqa...). Staro i novo grobqe zauzimaju zna~ajne
povr{ine na teritoriji grada i zna~ajno doprinose zelenom fondu. Karakteri{e ih visoko obodno
zelenilo i unutra{wi drvoredi i aleje. Novo grobqe je nedovr{eno i sa povr{inom od 19h
predstavqa zna~ajan potencijal za uve}awe zelenog fonda grada

Zelenilo ostalih namena:
• integrisane zelene povr{ine proizvodnih kompleksa. Zna~ajnije zelene povr{ine postoje u
fabri~kim dvori{tima iako su usled neaktivnosti fabrika zapu{tene. Relativno ure|ene zelene
povr{ine su locirane su izme|u gra|evinske i regulacione linije dok je zelenilo u dnu parcela
neure|eno
•
integrisane zelene povr{ine individualnog stanovawa.. Zastupqenost zelenih povr{ina na
privatnim parcelama je relativno velika u prigradskim zonama ali zna~ajno mawa u centralnim
gradskim ~etvrtima..Privatne parcele karakteri{e prete`no parterno ure|ewe i mala
zastupqenost visokog zelenila. Pogu{}avawe gradskog tkiva u okviru individualnih parcela
sprovodi se na ra~un izgra|ivawa raspolo`ivih otvorenih prostora kako zbog intenzivirawa
kori{}ewa tako i zbog izgradwe pomo}nih i prate}ih objekata na parceli. Time se zna~ajno smawuje
zastrtost zelenim povr{inama na ~itavoj teritoriji grada.

kao i povezuju}e javne povr{ine tampon i za{titnog zelenila ima ukupno 48.45ha {to donosi standard od
11.85m2 po stanovniku {to je tako|eu odnosu na po`eqnih 18-25m2 po stanovniku apsolutno nedovoqno.
Kod ove kategorije je tako|e veoma izra`ena neravnomerna distribucija zelenih povr{ina na gradskoj
teritoriji {to za posledicu ima neadekvatnu dostupnost javnih zelenih povr{ina ve}ini stanovnika
grada na pe{a~koj distanci.Dodatni problem predstavqa i nedovoqna zastupqenost parkova i park {uma
kao prostora okupqawa i rekreacije gra|ana.Poseban deficit postoji kada je re~ o za{titnom zelenilu
du` putnih pravaca, svega 1.53ha
Me|utim, budu}i da je velika zastupqenost individualnog stanovawa na teritoriji Po`arevca, te da u
ovaj obra~un nisu u{le velike zelene povr{ine Hipodroma, Qubi~eva kao ni travnati fudbalski tereni,
realna slika zastupqenosti zelenila na celokupnoj teritoriji grada je ne{to povoqnija. Dodatno se u
strukturi zelenila u gradu uo~ava da su velike povr{ine poqoprivredne a zastupqenost {uma je znatno
mawa i od republi~kog proseka .

V) POVEZUJU]E GRADSKE ZELENE POVR[INE
•

drvoredi, zeleni koridori i za{titno zelenilo du` saoba}ajnica. Zelene povr{ine oko prilaznih
puteva gradu su relativno neure|ene i zapu{tene a dodatno i neadekvatno kori{}ene ( koriste se
kao divqe deponije za odlagawe sme}a i {uta). Drvoredi su zastupqeni du` glavnih pristupa centru
i u relativno malom broju ulica unutargradskog tkiva na ukupnoj du`ini od 23 674m. Relativno dobro
su odr`avani ali je potrebno preuzimati odgovaraju}e mere nege, za{tite i obnove bolesnih stabala.

G) PRIGRADSKE ZELENE POVR[INE
•

•

prigradske {ume. Podru~je op{tine Po`arevac je siroma{no {umama. Ukupna povr{ina {uma iznosi
2179ha {to ~ini da je stepen {umovitosti od 4,5% daleko mawi od proseka brani~evskog okruga (28%)
i Republike (21%). Povr{ine pod {umom su zastupqene u najve}oj meri du` obala reka Dunava, Velike
Morave i Mlave. Nisu povezane sa gradom ~ak ni na strate{ki va`nim pravcima.
forlandi. Zna~ajnu prirodnu vrednost predstavqaju prirodno vla`na stani{ta du` reka Morave i
Mogile i potrebno ih je za{ititi i adekvatno koristiti.

0.3. Kapaciteti
Zastupqenost zelenih povr{ina u Po`arevcu sagledana je u odnosu na celinu grada kao i u odnosu na
pojedine delove grada- mesne zajednice. Osnovni je zakqu~ak da ukupni fond zelenila u Po`arevcu ne
zadovoqava standarde i normative u pogledu ukupne koli~ine i vrste zelenila a posebno izra`en
problem predstavqa neravnomerna distribucija zelenih povr{ina na gradskoj teritoriji.
U odnosu na ukupnu teritoriju grada (5483.6ha) i broj stanovnika (40883) nije ni blizu ostvaren prema
prethodnom GUPu planirani standard od 25 m2 zelenih povr{ina po stanovniku. Ukupno samostalnih
gradskih zelenih povr{ina ima 35.11ha {to donosi 8.59 m2 po stanovniku. Ukqu~ivawem i integrisanih
zelenih povr{ina (zelenila sportsko rekreativnih centara, javnih zelenih povr{ina kolektivnog
stanovawa, {kola, de~ijih ustanova ostalih javnih namena) u iznosu od 90.61ha ukupan zeleni fond grada
se pove}ava pa se ostvaruje standard od 30.73m2/st.
Ukupno javnih zelenih povr{ina (prema programu JKP Zelenila) ima 37.2ha {to donosi 9.10m2 po
stanovniku. Obra~unski broj je ne{to vi{i) i prema wemu javnih gradskih zelenih povr{ina koje
obuhvataju sve samostalne gradske zelene povr{ine, integrisane javne povr{ine kopektivnog stanovawa

Tabela Z-1 - postoje}e stawe samostalnih i integrisanih gradskih zelenih povr{ina po mesnim zajednicama
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1.0. OP[TI USLOVI URE\EWA - koncept razvoja zelenila
1.1. Potencijali i ograni~ewa za razvoj
1.1.1.Potencijali za razvoj sistema zelenila

Tabela Z-2 - Postoje}e stawe javnih gradskih zelenih povr{ina po mesnim zajednicama

Prirodne vrednosti gradskog prostora predstavqaju preduslov ostvarivawa ekolo{ke funkcije
otvorenih prostora u gradu. Pod uticajem izgra|ivawa i promenama sadr`aja, delovi grada se mewaju i
razvijaju. Intenzitetom izgra|ivawa ~esto se od karakterisnitka prirodnih odlika predela mogu
o~uvati samo one koje se defini{u kao relativno konstantne i koje pridstavqaju glavne prirodne
specifi~nosti tog podru~ja (geomorfologija i kvalitet tla, ve}i vodeni tokovi i povr{ine, makro klima).
Ostala prirodna svojstva se mogu bitno mewati na~inima izgra|ivawa (vegetacija, mawi vodeni tokovi,
mikroklimatske odlike).
Kao potencijali za razvoj sistema zelenila u Po`arevcu sagledavaju se slede}i faktori
• Neure|ene povr{ine (du` pruge i du` prilaznih saobra}ajnica)
• Integralno planirawe razvoja rekreacije i zelenila ~ime se mogu ostvariti obostrani
benefiti: aktivirati neiskori{}ene zelene povr{ine , uve}ati zelene povr{ine wihovom
realizacijom u okviru novoplanirawih rekreativnih prostora...
• Kori{}ewe javnih prostora za uve}awe vegetacije u gradu (trgovi, skverovi, ulice)
• Kori{}ewe saobra}ajnih povr{ina za uve}awe vegetacije u gradu (porozne, travnate podloge
parking povri{ina)
• Kori{}ewe de~ijih igrali{ta za istovremeno pove}awe bezbednosti i uve}awe vegetacije u
gradu (izbor travnatih i drugih poroznih povr{ina)
• Kori{}ewe gra|enih struktura za uve}awe vegetacije u gradu (ozelewavawe zidova, krovova...)

1.1.2.Ograni~ewa za razvoj sistema zelenila
Kao ograni~ewa za uspostavqawe kontinualnog sistema zelenila u Po`arevcu sagledavaju se slede}i
faktori:
• konkurencija namena: dok makismizaciju zastupqenosti zelenila na odre|enom prostoru donosi
wegova potencijalna rekreativna namena ili gazdovawe {umama odre|ene namene vezane pre svega za
izgra|ivawe prostora umawuju mogu}nost realizacije zelenila. Me|utim adekvatnim prostornim
konceptom (obezbe|ivawe zastupqenosti i kontinuiteta zelenila na strate{ki va`nim mestima) i
tretman povr{ina (ozelewavawe tla, zidova , krovova, terasa) mo`e se zna~ajno doprineti uve|awu
zelenog fonda u gradovima
• izgra|enost prostora: iako predstavqa ograni~ewe u smislu realizacije odre|enih oblika
zelenila (drvoredi) gra|ene strukture mogu biti kori{}ene za uve}awe ozelewavawem

•

infrastrukturni vodovi: pozicija infrastrukturnih vodova mo`e predstavqati ograni~ewe za
razvoj odre|enih vidova zelenila (drvoredi) Na ovim mestima treba usloviti realizaciju
alternativnih vidova ozelewavawa uli~nih koridora.

1.2. Ciqevi razvoja
Strategije razvoja sistema zelenila u Po`arevcu korespondiraju sa tri osnovna ciqa razvoja:
1.
Unapre|ewe kvantititativne i kvalitativne zastupqenosti zelenila u Po`arevcu
2.
Uspostavqawe kontinualnog sistema zelenila unutar grada povezanog sa regionalnim sistemom
zelenila.
3.
Za{tita i afirmacija prostora posebnih prirodno-ekolo{kih i estetskih vrednosti
Tabela Z-3-Postoje}e stawe, standardi i potrebe za pojedinim vrstama zelenih povr{ina
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U okviru wih se formuli{u i posebni ciqevi razvoja zelenila u Po`arevcu kao i akcije za wihovu
realizaciju:
1. Unapre|ewe kvantititativne i kvalitativne zastupqenosti zelenila u Po`arevcu
• O~uvawe i unapre|ewe kvaliteta ure|enosti i opremqenosti postoje}ih javnih zelenih povr{ina
- uvo|ewe sadr`aja u postoje}e javne zelene povr{ine
- ure|ewe postoje}ih zelenih povr{ina
• Razvoj novih zelenih povr{ina u skladu sa prostornim i finansijskim mogu}nostima grada
- na u`oj teritoriji grada u procesu urbane obnove formirati nove mawe zelene povr{ine i
linijsko zelenilo
- gradske neure|ene povr{ine koje nisu namewene izgradwi urediti kao javne zelene povr{ine
- u podru~jima intenzivne poqoprivrede predvideti po{umqavawe u funkciji vetroza{tite,
za{itite od emisija i integralne za{tite prirode
- obezbe|ewe za{titnog zelenila u industrijskoj zoni
2. Uspostavqawe kontinualnog sistema zelenila unutar grada povezanog sa regionalnim
sistemom zelenila.
• Formirawe granica grada fromirawem zelenog prstena oko grada
• Ostvarivawe umre`enog sistema zelenih povr{ina kori{}ewem linijskih veza izme|u postoje}ih
i planiranih zelenih povr{ina
• Povezivawe sistema gradskog zelenila sa regionalnim {umama i zelenim prstenom oko grada
3.
•

•

Za{tita i afirmacija prostora posebnih prirodno-ekolo{kih i estetskih vrednosti
Za{itita svih unutargradskih zelenih povr{ina, gradskih i vangradskih {uma u wihovim
postoje}im granicama
- za{tita kopnenih park {uma,prigradskih {uma i {uma forlanda
- za{tita javnih zelenih povr{ina
- sanirawe priobalnih podru~ja
Kori{}ewe svojstava urbanih predela Po`arevca kao polazne osnove u stvarawu, razvoju i
vrednovawu funkcionalno - prostornih mre`a zelenih povr{ina u gradu.
- ure|ivawe priobaqa Morave i Mogile kao zelenih koridora sa rekreativnom funkcijom
- za{tita predela posebnih odlika: vidikovci, grebeni,

Posebni zadaci u implementaciji:
- Podsticawe u~e{}a lokalne zajednice u planirawu, projektovawu, realizaciji i odr`avawu
zelenih povr{ina.
- Podsticawe razli~itih oblika investirawa u projektovawe, realizaciju i odr`avawe zelenih
povr{ina.

1.3. Koncept organizacije sistema zelenila
Koncepcija razvoja sistema zelenila zasniva se na :
a) analizi urbanih predela u smislu
• identifikacije ekolo{ki vrednih biotopa sa stanovi{ta za{tite prirode,
• procene prirodnih resursa sa stanovi{ta pogodnosti za rekreaciju, poqoprivredu, {umarstovo,
{irewe naseqa
• procene vizuelno vrednih podru~ja i biotopa
b) identifikacije vrste i intenziteta uticaja namene prostora na funkcionisawe i sliku grada
v) identifikaciji konflikata izme|u razli~itih namena prostora kao i definisawu mera za
minimizaciju negativnih uticaja na za{titu prirodnih vrednosti i komponenti prirode u gradu.

Ovim planom definisan koncept se razra|uje kroz planove detaqne regulacije i urbanisti~ke projekte.
Planirawe sistema zelenila bazira se na formirawu ovog sistema u okviru ukupnog sistema otvorenih
prostora na teritoriji grada.i wihove veze sa regionalnim sistemom otvorenih prostora. Pri planirawu
razvoja gradskog sistema otvorenih prostora i maksimizacije wegove ekolo{ke vrednosti -od posebnog je
zna~aja uskla|ivawe razvoja ovog sistema sa prirodnom osnovom razvoja {to podrazumeva:
− isticawe strukture pejza`a Po`arevca, razvoj i isticawe specifi~nosti urbanih predela
− razvoj specifi~nog sistema otvorenih prostora grada s obzirom na karakteristike podnebqa
(klimatski, mikroklimatski uslovi) i pojedinih predela grada (izgra|enost, morfologija, pedolo{ki
sastav tla, ...)
− po{tovawe ekolo{kih principa locirawa pojedinih kategorija otvorenih prostora:
Prirodni i stvoreni uslovi i pogodnosti
predstavqaju osnovne kriterijume locirawa zelenih
povr{ina u Po`arevcu . Zelene povr{ine u Po`arevcu se u tom smislu lociraju u funkciji
− za{tite i afirmacije prostora posebnih lepota prirode, predela i vizura (vidikovci na ^a~alici i
Tulbi)
− za{tite i aktivirawa park {uma i priobaqa za rekrativno kori{}ewe
− privrednog kori{}ewa {uma i zemqi{ta
− za{tite zemqi{ta od erozije i vetra
− za{tite i neutralizacija aerozagra|ewa i unapre|ewe mikroklimatskih uslova,
− obezbe|ewa kontinuiteta biotopa
−
stvarawa novih zelenih povr{ina sanacijom i rekultivacijom gradskog otpada
Konceptom se realizuju dve osnovne vrste planskih aktivnosti: za{tita i unapre|ewe postoje}eg
zelenog fonda grada i ure|ewe novih zelenih povr{ina.

2.0. PRAVILA URE\EWA ZELENIH POVR[INA
2.1. Organizacija sistema zelenila
Zelene povr{ine u gradu se organizuju sa ciqem formirawa celovitog, kontinualnog sistema zelenila.
Uslovi i kriterijumi distribucije pojedinih vrsta zelenih povr{ina odre|eni su sa jedne strane nivoom
prostorne organizacije a sa druge specifi~nim prirodnim pogodnostima za wihov razvoj .

2.1.1. Planirawe razli~itih nivoa prostorne organizacije
Nivoi prostorne organizacije istovremeno odre|uju i gravitaciono podru~je pojedinih kategorija zelenih
prostora. Oni su kategorizovani kao prostori od zna~aja za:
− grad (kritetijum locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 1000m i posebna atraktivnost i
zna~aj lokacije)
− naseqe (kritetijum locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 500m )
− lokalni (kritetijum locirawa je gravitaciona pe{a~ka dostupnost oko 250m)
Po pravilu se lokalni i naseqski parkovi se lociraju uz lokalne i naseqske sportsko rekreativne i
rekreativne centre.
Svi programski elementi su dati u poglavqu 3.5.3. Prilog 1 - norme i standardi za rekreativne i
zelene prostore. Osnovi elementi su:
a) Kvantitativna zastupqenost javnih zelenih povr{ina u gradu
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−
−
−
−
−

velike zelene povr{ine (parkovi, park {ume)
trgovi, skverovi, pe{a~ke zone
zelenilo stambenih susedstva
tampon i za{titno zelenilo
trgovi, skverovi, pe{a~ke zone

8-10 m2/st
1.5 m2/st
4 m2/st
5 m2/st
1.5 m2/st

b)Preporu~ene minimalne povr{ine pojedinih kategorija rekreativnih prostora
prema rangu su
− gradski i naseqski park - min.1ha, po`eqno 5 (10)ha
− lokalni park - min 0.2ha

2.1.2 Razvoj pojedinih kategorija zelenih povr{ina
Struktura zelenih povr{ina prikazana na karti (Sistem zelenila - plan razvoja) odnosi se na funkciju i
polo`aj zelenila u gradskom tkivu (samostalne, integrisane i povezuju}e, gradske, i prigradske zelene
povr{ine). Postoje}e zelene povr{ine prikazane u Planu su fiksne kao povr{ina ali se mogu
unapre|ivati u okviru svoje tipologije ili se mogu mewati u okviru tiplogije zelenih povr{ina

A) SAMOSTALNE GRADSKE ZELENE POVR[INE
Samostalne gradske zelene povr{ine su one zelene povr{ine koje se realizuju na sopstvenoj parceli i
~ine ih : parkovi, park {ume, trgovi, skverovi i pe{a~ke zone tj.. Bydu}i da je funckija samostalnih
gradskih zelenih povr{ina dominantno rekreativna tj. da predstavqaju zelene rekreativne prostore
pravila ure|ewa su data detaqno u poglavqu. 3.5.1. Rekreacija i sport, odeqak 2. 1 Pravila ure|ewa,
2.1.3 Razvoj pojedinih kategorija rekreativnih prostora i 2..2 Detaqan opis razvoja rekreacije i sporta,
2.2.1 Javni prostori za rekreaciju i sport.
Planom se zadr`avaju i {tite sve postoje}e samostallne gradske zelene povr{ine i planiraju nove u
skladu sa prostornim mogu}nostima i razvojem grada. To u odnosu na karakteiristike i mogu}nosti grada
Po`arevca podrazumeva ure|ivawe ve}ih parkova i park {uma u severnom, isto~nom i jugoisto~nom delu
grada i disperziju lokalnih parkova u centralnoj zoni i zapadnim delovima. Po pravilu se lokalni i
naseqski parkovi lociraju uz lokalne i naseqske sportsko rekreativne i rekreativne centre. Novi
lokalni parkovi se mogu locirati u svim zonama deficita nezavisno od locirawa RC . Osnovne
aktivnosti definisane Konceptom su: za{tita i unapre|ewe postoje}eg zelenog fonda grada i ure|ewe
novih zelenih povr{ina.
A) Za{tita i unapre|ewe. Za{tita i unapre|ewe potoje}ih zelenih povr{ina predstavqa prioritet i
primarnu fazu realizacije plana. Ove akcije se pre svega odnose na
− Za{tita prostora primarnog ekolokog/estetskog zna~aja Planom se zadr`avaju , {titite i
uve}avaju postoje}e velike gradske zelene povr{ine primarnog ekolo{kog i estetskog zna~aja za grad
(^a~alica, Tulba, priobaqa) . Uslove ure|ivawa i gra|ewa prilagoditi o~uvawu, unapre|ewu i
afirmaciji wihove ekolo{ke vrednosti. Obezbediti povezivawe sa vangradskim pejza`em i
kontinuitet otvorenih prostora grada i regiona. Posebno negovati i ~uvati postoje}e gradske parkove
i skverove kao prostore ekolo{kih i estetskih unapre|ewa slike grada i gradskog pejza`a.
− Uvo|ewe sadr`aja u postoje}e javne zelene povr{ine Uvo|ewem adekvatnih rekreativnih sadr`aja u
postoje}e zelene prostore stvara se kod stanovni{tva ose}aj korisnosti ovih prostora . ( videti
poglavqe o Rekreacija i sport - pravila za zelene rekreativne prostore)
− Ure|ewe postoje}ih zelenih povr{ina Brojni zeleni prostori zahtevaju rekonstrukciju i ure|ewe.
Adekvatnim ure|ewem i odr`avawem zna~ajno se unapre|uju estetski kvaliteti grada i svest gra|ana
o vrednosti zelenih prostora.

B) Ure|ivawe novih samostalnih gradskih zelenih povr{ina- zelenih rekreativnih prostora . Formiraju
se novi parkovi i park {ume u gradskom tkivu :
− P2 -Park uz Hipodrom kao dopuna i izletni~ki prostor sa trim i stazama zdravqa ovo je park koji bi
bilo prioritetno realizovati,
− P3 -U skladu sa razvojnim potrebama grada ure|ivalo bi se podru~je Ciglana kao sportsko/
rekreacioni park sa vi{enamenskim kori{}ewem.
− P4 - poseban strate{ki zna~aj u povezivawu gradskih park {uma ^a~alica i Tulba imao bi
novoplanirani linearni rekreativni park koji bi pored rekreativnih i izletni~kih staza ukqu~io i
postoje}i turisti~ki punkt .
− P5 - postoje}e streli{te se ure|uje kao rekreativni park

B) INTEGRISANE GRADSKE ZELENE POVR[INE
Integrisane gradske zelene povr{ine predstavqaju zelene povr{ine koje se realizuju na parcelama sa
razli~itim osnovnim namenama: stanovawe, sportsko rekreativni i turisti~ki centri, javne i komunalne
slu`be i objekti, proizvodno, poslovni kompleksi, komercijalne funkcije...
− integrisane zelene povr{ine uz stanovawe: Sve postoje}e javne zelene povr{ine se zadr`avaju i
predvi|a se wihovo ure|ivawe, opremawe i rekonstrukcija. Novoplanirane zelene povr{ine se
realizuju prema Uslovima ure|ewa zelenih povr{ina i normativima datim u poglavqu 3.5.3. Prilog 1 norme i standardi za rekreativne i zelene prostore. Zbog izra`enog deficita zelenila u centralnoj
i seveozapadnoj gradskoj zoni na lokacijama ve}ih novoplaniranih stambenih naseqa u zonama
izra`enog deficita zelenih povr{ina obavezno je uve}awe propisanog normativa zelenih povr{ina
za 5- 10% .
− integrisane zelene povr{ine uz sportsko rekreativne, turisti~ke i rekreativne centre. Budu}i
da je re~ o zelenim rekreativnim prostorima pravila ure|ewa su data detaqno u poglavqu. 3.5.1.
Rekreacija i sport, odeqak 2. 1 Pravila ure|ewa, 2.1.3 Razvoj pojedinih kategorija rekreativnih
prostora i 2..2 Detaqan opis razvoja rekreacije i sporta, 2.2.1 Javni prostori za rekreaciju i sport.
− integrisane zelene povr{ine uz {kole i de~ije ustanove..Sve postoje}e javne zelene povr{ine se
zadr`avaju i predvi|a se wihovo ure|ivawe, opremawe i rekonstrukcija. Kod novoplaniranih {kola
i de~ijih ustanova potrebno je obezbediti minimum od 40 - 60% zelenih rekreativnih povr{ina
− integrisane zelene povr{ine uz javne i komunalne slu`be. Planom se predvi|a unapre|ewe
postoje}ih i formirawe novih prate}ih zelenih povr{ina. Procenat u~e{}a otvorenih i zelenih
povr{ina prilagoditi raspolo`ivom prostoru i vrsti specijalizovanog centra. Visok procenat
zelinila (min.40-60%) planirati posebno uz {kole i de~ije ustanove, objekte uprave i kulture,
domove za stare, oko verskih objekata, specijalizovanih zdravstvenih centara. Zna~ajne zelene
povr{ine obezbe|uju se odr`avawem starog i ure|ivawem novog grobqa, kao i ure|ivawem parkovskih
povr{ina unutar boli~kog kompleksa.
− integrisane zelene povr{ine uz proizvodne komplekse. Od posebnog zna~aja realizacija i
odr`avawe za{titnog i izolacionog zelenila zelenih povr{ina unutar fabri~kih kompleksa ~ime se
istovremeno doprinosi uve}awu kvaliteta radnog okru`ewa ali i pove}awu ukupnog fonda zelenila
u gradu.

V) POVEZUJU]E GRADSKE ZELENE POVR[INE
Po`eqno je da svi ozeleweni prostori u graud budu me|usobno povezani u sistem koji je tako|e povezan sa
vangradskim prirodnim pejza`em. Uspostavqewe prostornog i funkcionalnog kontinuiteta zelenih
prostora ostvaruje se realizacijom razli~itih oblika povezuj}eg zelenila. U odnosu na funkicju,

ure|ewe i dimenzije kao i izbor zelenila razlikujemo: drvorede, zelene koridore i za{titno zelenilo
du` saobra}ajnica(puteva i `eleznice).
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−

−

−

Zeleni koridori su povezuju}i zeleni prostori, {iroke trake zelenila koji {tite i obnavqaju
prirodu u gradovima, predgra|ima i ruralnim oblastima. Predstavqaju linearne koridore zemqi{ta
i vode, omogu}avaju za{titu raliz~itih resursa i kreiraju mogu}nosti za rekreaciju. Mogu biti
razli~ite {irine. Budu}i da predstavqaju zelene rekreativne prostore pravila ure|ewa su data
detaqno u poglavqu. 3.5.1. Rekreacija i sport, odeqak 2. 1 Pravila ure|ewa, 2.1.3
Drvoredi.Planom se zadr`avaju svi postoje}i drvoredi i zelene povr{ine unutar saobra}ajnih
koridora. Potrebno je uraditi popis drvoreda u gradu i studiju mogu}nosti locirawa novih drvoreda.
Pro{iriti mre`u drvoreda gde god je mogu}e, tj gde je profil ulice preko 12m. U ulicama
definisanim planom kao i u glavnim trgova~kim ulicama sa {irinom trotoara ve}om od 4m obavezno
podizati drvorede. Kod primarnih saobra}ajnica su obavezni dvostruki drvoredi. Pri
rekonstrukciji ulica obavezna je realizacija novih drvoreda u skladu sa prostornim mogu}nostima
Za{titno zelenilo du` saobra}ajnih koridora. Na potezima postoje}e i novo planirane putne
mre`e u granicama GP, u saglasnosti sa prostornim mogu}nostima, treba predvideti za{titne
pojaseve protiv buke, pra{ine i od bqeska, {irina izme|u 50 - 100m, u kombinaciji drve}a guste
kro{we i `buwa, kao i za{titu useka i nasipa. Planira se ure|ivawe za{titnog pojasa du` pruge.

G) PRIGRADSKE ZELENE POVR[INE
Prigradske zelene povr{ine ~ine : prigradske za{titne {ume,
po{umqavawa/za{titno zelenilo.

forlandi kao i zone podsticaja

Za{titne {ume su {ume ~ija je prioritetna funkcija za{tita (forlanda, za{tita od podzemnih voda,
protiverozivna za{tita, rekultivacija, za{tita od vetra...) Postoje}e {ume za{tititi. Nove {ume
podizati na terenima ugro`enim erozijom i klizi{tima, na zemqi{tima lo{ijih bonitetnih klasa, u
vetroza{titnim zonama.
Zone podsticaja po{umqavawa/za{titno zelenilo. Polaze}i od potrebe formirawa zna~ajne zone
za{titnog zelenila na isto~noj zoni grada ali i zna~aja poqoprivrede u privredi grada i realnih
ekonomskihmogu}nosti - uspostavqa se zona za{tite javnog interesa u kojoj je ekonomskim merama
potrebno podsticati realizaciju za{titnog zelenila i po{umqavawa na zemqi{tu koje nije pogodno za
poqoprivredu kao i vetroza{titnih pojaseva na poqoprivrednom zemqi{tu.

2.2. Struktura i kapaciteti
Planom je predlo`eno zadr`avawe postoje}ih, wihovo mogu}e pro{irivawe kao i lokacije novih zelenih
povr{ina. Ostvareni kapaciteti i standardi prikazani su u tabeli Z-4

Tabela Z-4 - Planom ostvareni kapaciteti zelenih povr{ina prostora

Realizacijom novih parkova , pro{irewem park{uma, ure|ivawem za{titnih zelenih povr{ina i zelenih
rekreativnih koridora zna~ajno se pove}ava koli~ina zelenila kako u gradu kao celini tako i u
pojedinim mesnim zajednicama u kojima je izra`en wihov deficit tabela Z-5.

Zona podsticaja po{umqavawa-za{titno zelenilo iznosi 821,16ha od ~ega je prioritetna zona
([umarice) 259ha
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b)Integrisane gradske zelene povr{ine
•
Javne zelene povr{ine uz kolektivno stanovawe
v) Povezuju}e gradske zelene povr{ine
•
Drvoredi
•
Zeleni koridori
•
Za{titno zelenilo du` saobra}ajnih koridora
v)Prigradske zelene povr{ine
•
Prigradske za{titne {ume
•
Forlandi

Pored navedenih javnih zelenih povr{ina za koje }e uslovi ure|ewa biti dati u nastavku teksta u okviru
ovog poglavqa - kao javne zelene povr{ine se defini{u i zelene povr{ine integrisane u pojedine javne
namene za koje su pravila i uslovi ure|ewa dati u posebnim poglavqima:
•
zelene povr{ine javnih slu`bi i objekata (poglavqe Javne slu`be i objekti.)
• zelenilo gradskih i naseqskih javnih rekreativnih centara (poglavqe. Rekreacija i sport
• zelene povr{ine za{ti}enih prirodnih i kulturno-istorijskih celina (poglavqe, Pravila i uslovi
za{tite)
Javne zelene povr{ine se ure|uju i opremaju u zavisnosti od vrste, zna~aja, realizovanih/planiranih
sadr`aja, intenziteta kori{}ewa, planiranog stepena ure|ivawa i odr`avawa.
Zemqi{te nameweno realizaciji javnih zelenih povr{ina mo`e biti ure|eno ili neure|eno. Neure|eno
zemqi{te nameweno za javnu zelenu povr{inu ne mo`e se izdavati u zakup ili koristiti za izgradwu
privremenih objekata koji nisu u skladu sa osnovnom namenom
TabelaZ- 5- Planom ostvareni kapaciteti javnih gradskih zelenih povr{ina po mesnim zajednicama

Karakteristike i uslovi za ure|ivawe i opremawe kao i predlo`eni status i strate{ki zna~aj za razvoj
zelenih rekreativnih prostora u gradu (parkovi, park{ume, trgovi, skverovi,..) - dat je u tabeli R3 i R9
u poglavqu Rekreacija i sport. Normativi i standardi su dati u u poglavqu 3.5.3. Prilog 1 - norme i
standardi za rekreativne i zelene prostore.

3.0. USLOVI URE\EWA ZELENIH POVR[INA

3.1.2. Ostale zelene povr{ine

3.1. Javne i ostale zelene povr{ine

Ostale zelene povr{ine jesu neure|eno, ure|eno, ozeleweno kao i zemqi{te nameweno ozelewavawu koje
se nalazi na ostalom gradskom zemqi{tu, integrisano u razli~ite nemene i koje mo`e biti u svim
oblicima svojine. ^ine ih pojedine integrisane i prigradske zelene povr{ine.

Upravqawe sistemom zelenila podrazumeva izdvajawe javnih i ostalih zelenih povr{ina.

3.1.1. Javne zelene povr{ine
Javne zelene povr{ine su povr{ine ~ije kori{}ewe, podizawe, ure|ewe i o~uvawe predstavqa op{ti
interes i koje su dostupne svima pod jednakim uslovima. ^ine ga sve realizovane ili planirane zelene
povr{ine na javnim povr{inama koje su u dr`avnoj svojini i odre|uju se op{itm aktom Skup{tine Op{tine
kojim se defini{u granice i katastarske parcele namewene javnim prostorima. Javne zelene povr{ine u
Po`arevcu ~ine:
a)Samostalne gradske zelene povr{ine
•
Parkovi
•
Trgovi, skverovi
•
Gradske park-{ume

Integrisane zelene povr{ine
• Zelene povr{ine individualnog stanovawa
• Zelene povr{ine rekreacionih centara i kompleksa (na ostalom zemqi{tu)
• Zelenilo integrisano u ostale namene (komercijalne delatnosti i op{te centre, specijalizovane
centre i objekte, zelene povr{ine uz industrijske i proizvodne zone
Prigradske zelene povr{ine
• Zone podsticaja po{umqavawa - za{titno zelenilo
Zbog svog strate{kog zna~aja u unapre|ivawu ekolo{ke situacije u gradu zone potdsticaja
po{umqavawa/za{titno zelenilo defini{u se kao povr{ine od javnog interesa za koje je potrebno
realizovati posebne podsticajne mere za realizaciju.
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sportski objekti, sme{tajni kapaciteti, restorani...) (100post/ha, maks u~e{}e zastrtih povr{ina do
60%).

Pored navedenih ostalih zelenih povr{ina za koje }e uslovi ure|ewa biti dati u nastavku teksta u
ostale povr{ine se svrstavaju poqoprivredne povr{ine ~iji su uslovi kori{}ewa i ure|ewa dati u
posebnom poglavqu.

3.2. Uslovi ure|ewa pojedinih kategorija zelenih povr{ina
A) SAMOSTALNE GRADSKE ZELENE POVR[INE

•

•

•

Parkovi, Parkovi se primarno koriste za odmor, {etwu, zabavu i igru. Ure|uju se u zavisnosti od
vrste, zna~aja i gravitacionog podru~ja.
1) Rekonstrukcija postoje}ih parkova
Uslovi: pri rekonstrukciji postoje}ih parkova potrebno je sa~uvati park u postoje}im
granicama. Tako|e, neplanska izgradwa objekata u parku nije dozvoqena.
Dozvoqeni radovi u postoje}im parkovima: sanitarna se~a stabala, rekonstrukcija i podizawe
novih cvetwaka i vrtno-arhitektonskih elemenata, fontana, nova sadwa, rekonstrukcija staza
i potoje}ih legalno podignutih objekata, rekonstrukcija i popravka sportskih objekata i
de~ijih igrali{ta, ogra|ivawe parka prema urbanisti~koj dokumentaciji.
Opremawe parka: parkove treba opremati standardnom infrastrukturom i sistemom za
navodwavawe
2) Realizacija novih parkova
Uslovi: Obezbediti adekvatne pristupe i obele`avawe parka. Sadr`aje odabirati tako da
se zadovoqe potrebe razli~itih kategorija stanovnika i grupisati tako da se izbegavaju
konflikti u kori{}ewu prostora. Te`iti vi{enamenskom kori{}ewu izgra|enih otvorenih i
zatvorenih prostora. U parku mogu da budu podignuti slede}i zatvoreni objekti: ugostiteqski
objekti sa otvorenim ba{tama, prate}i objekti sadr`aja sporta i kulutre, objekti u funkciji
odr`avawa parka, muzi~ki/umetni~ki paviqoni i izlo`beni objekti , informativni punktovi,
infrastrukturni i sanitarni objekti od op{teg interesa utvr|eni na osnovu zakona. Objekti
mogu da zauzmu maksimalno 5% teritorije. Sadni materijal prilagoditi uslovima stani{ta .
Trgovi, skverovi i pe{a~ke zone: Trgovi i skverovi se ure|uju kao prostori koji treba da omogu}e
okupqawe, dru`ewe, zabavu i relaksaciju gra|ana. Ure|uju se sa tendencijom maksimizirawa
estetskih i ekolo{kih kvaliteta otvorenih prostora kao prostori u kojima je potrebno obezbediti:
adekvatnu opremqenost i izbor materijala, adekvatno odr`avawe i kori{}ewe, adekvatnu
zastupqenost razli~itih oblika vegetacije, za{titu ~oveka od zaga|ewa, buke, vetra, pregrevawa ,
padavina, kao i adekvatne mikroklimatske uslove. Neplanska izgradwa objekata nije dozvoqena.
Postavqawe privremenih objekata u funkciji pojedinih doga|aja (prezentacije, koncerti,
predstave...) dozvoqava se iskqu~ivo op{tinskom odlukom. U novim pe{a~kim zonama predvideti
podizawe novih drvoreda, zelenih ba{tica, `ardiwera, vertikalnog zelenila i vodene efekte.
Re{ewe prilagoditi {irini ulice, mikroklimatskim uslovima i stalnim koridorima senke.
Gradske park-{ume . Gradske park {ume je u ciqu wihovog ve}eg rekrativnog kori{}ewa potrebno
adekvatno urediti i opremiti. Gradske i prigradske {ume mogu da sadr`e slede}e zone:
a) izletni~ki deo (udaqen min 250m od saobra}ajnice, kapacitet 1-3 poset/ha, maks. u~e{}e zastrtih
povr{ina 2,5%), u ovim zonama planirati samo osnovnu opremu ({etne i planinarske staze,
rekreacione livade...)
b) zona sa ure|enim prostorima za fizi~ku rekreaciju - {etne, biciklisti~ke, trim staze, mini golf,
sporska i de~ija igrali{ta, sa prate}im sadr`ajima - kampovi, restorani, (kpac. 5-9pos/ha, maks
u~e{}e zastrtih povr{ina 5% povr{ine zone),
c) zona sa te`i{tem na rekreativnim aktivnostima- mali do {ume, jo{ boqe nepo{umqeni obod- mo`e
biti parkovski ure|en i biti intenzivnije rekreativno kori{ten i izgra|en (zatvoreni i otvoreni

Potrebno je obezbediti laku pe{a~ku i saobra}ajnu pristupa~nost iz grada , Parkirali{ta locirati na
glavnim prilazima. Te`iti da kroz {ark {umu bude obezbe|eno samo pe{a~ko kretawe . [etnestaze
locirati na mestima postoje}ih {umskih puteva i progala. Omogu}iti kru`no kretawe kroz park {umu i
organizovati ga sa hijerarhijom staza uz obezbe|ewe neophodnih staza za snabdevawe objekata.
Uslovi za ure|ivawe i opremawe kao i predlo`eni status i strate{ki zna~aj pojedina~nih lokacija
zelenih rekreativnih prostora(parkovi, park{ume, trgovi, skverovi,..) dati su u tabeli R9 u poglavqu
3.5. 1. Rekreacija i sport.

B) INTEGRISANE GRADSKE ZELENE POVR[INE

1. Zelenilo uz stanovawe
•

Javne zelene povr{ine uz kolektivno stanovawe
Mogu}nosti ure|ivawa zelenih povr{ina u okviru stambnih zona i blokova zavise od vrsta gradskih
blokova. Normativi i standardi zastupqenosti zelenila za svaki tip stanovawa dati su u
Pravilima za gra|ewe, obnovu urbanog tkiva i rekonstrukciju objekata kao i u Prilogu 1 - Preporuke
za norme i standarde za rekreativne i zelene povr{ine
U sklopu povr{ina namewenih stacionarnom saobra}aju predviedeti visoko zelenilo i poroznu
podlogu.

……………………………………………
tip stanovawa

minimalni
parceli

vi{eporodi~no stanovawe van
centralne
zone grada
na parceli postoje}ih blokova
na parceli za nove blokove………………
vi{eporodi~no stanovawe u centralnoj zoni
grada,

20%
30%

procenat

zelenih

povr{ina

na

20%

Tabela Z- 4 - Minimalan procenat zelenih povr{ina na parcelama namewenim stanovawu.
Novoplanirani stambeni blokovi
Kod novoplaniranih blokova svih tipova za dimenzionisawe prate}ih zelenih povr{ina na nivou
parcele i bloka primeniti maksimalne normative ( minimum 30% zelenih i nezastrtih povr{ina) uz
obavezu ure|ivawa lokalnog ili naseqskog parka dostupnog svim stanovnicima na pe{a~koj distanci
od 250m. Na lokacijama ve}ih novoplaniranih stambenih naseqa u zonama izra`enog deficita
zelenih povr{ina obavezno je uve}awe propisanog normativa zelenih povr{ina za 5- 10% .

Unapre|ewe postoje}ih stambenih blokova
Ukoliko, zbog vlasni~kih odnosa nije mogu}e od formirati zajedni~ki ili polujavni prostor bloka
unapre|ewe zelenih povr{ina postoje}ih kompaktnih/zatvorenih blokova mogu}e je ostvariti
vizuelnim otvarawem unutra{wih postoje}ih i planiranih ozelewenih dvori{ta u blokovima,
Detaqnijom urbanisti~kom razradom treba dati preporuke za tretman kvalitetnih postoje}ih
zelenih povr{ina kao i mogu}e (minimalno 20%) ozelewavawe slobodnih prostora parcela unutar
stambenog bloka. Ure|ewe postoje}ih kompaktnih blokova je potrebno usaglasiti sa veli~inom,
realnim mogu}nostima prostora i stepenom zasen~ewa, a dimenziju novoplaniranih blokove ovog tipa
na neizgra|enom zemqi{tu odrediti, izme|u ostalog i prema optimalnim mogu}nostima za
ozelewavawe unutra{wosti bloka.
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U slu~aju planiranih transformacija otvorenih blokova postoje}e slobodne povr{ine treba sa~uvati
kao vrednost ovog tipa stanovawa, uz uslove za wihovo unapre|ewe. Kod novih otvorenih stambenih
blokova, primeniti maksimalne normative za zelenilo (min. 30%), uz funkcionalno ra{~lawavawe
slobodnih prostora. Blok treba da budu izolovan od okolnih saobra}ajnica vi{erednim za{titnim
pojasevima, sa ili bez zemqanog nasipa. U ovom tipu bloka je mogu}e razvijati koncept odvodwavawa tako da se omogu}i ponirawe ki{nice ili weno sakupqawe u ve{ta~kom jezero, koje mo`e da bude
osnovno obele`je ure|ewa prate}ih zelenih povr{ina.

2. Zelenilo u rekreacionim centrima i kompleksima
•

Zelene povr{ine rekreacionih centara i kompleksa(javno) Budu}i da zelenilo zna~ajno doprinosi
kvalitetu rekreacije u gradu rekreativni centri i kompleksi se planiraju sa zna~ajnim u~e{}em
zelenih povr{ina. U U postoje}im sportsko rekreativnim centrima te`iti o~uvawu postoje}eg
zelenila, obezbediti realizaciju planiranog zelenila. i standardu od min 40% zelenih povr{ina.
Obezbediti adekvatno opremawe i odr`avawe Kod novoplaniranih centara obezbediti min. 50%
zelenih povr{ina na parcele. Uslovi kori{}ewa, ure|ivawa, ozelewavawa i odr`avawa pojjedinih
javnih zelenih rekreativnih centara i kompleksa dati su u poglavqu Rekreacija i sport (tabele R3 ,
R8, R9) kao i u Poglavqu 3.5.3 Prilog 1 - Preposruke za norme i standarde.

•

Zelene povr{ine rekreacionih centara i kompleksa(ostalo)
U novoplaniranim rekreativnim centrima gradskog i naseqskog zna~aja zelenilo planirati pre svega
sa mogu}nos{}u rekreativnog kori{}ewa ali i poboq{awa komfora boravka ~oveka u otvorenom
prostoru. Na privatnim parcelama treba tako|e obezbediti zna~ajno prisustvo zelenih povr{ina uz
po{tovawe Pravila za gra|ewe , obnovu urbanog tkiva i rekonstrukciju objekata. U postoje}im
sportsko rekreativnim centrima te`iti o~uvawu postoje}eg zelenila i standardu od min 40% zelenih
povr{ina. Obezbediti minimum od 50% zelenih povr{ina za novoplanirane rekreativne centre.

U sklopu povr{ina namewenih stacionarnom saobra}aju predviedeti visoko zelenilo i poroznu
podlogu.
•

Zelene povr{ine individualnog stanovawa U blokovima individualnog stanovawa, privatne ba{te u
centralnoj zoni prilikom planirawa intervencija, treba sa~uvati. Dvori{ta i ba{te imaju zna~ajnu
kompenzacionu funkciju u mre`i urbanih slobodnih povr{ina i imaju zna~ajnu funkciju poboq{awa
`ivotnih uslova u gradu. Potrebno je valorizovati ove prostore i doneti posebnu gradsku odluku o
wihovoj za{titi. Uve}awe fonda zelenila u privatnim prostorima dodatno zavisi od podsticawa
lokalnog stanovni{tva i institucija na ure|ivawe i odr`avawe zelenih povr{ina u okviru
sopstvenih parcela. Tako|e se pove}awe zelenog fonda mo`e ostvariti aktivirawem i
ozelewavawem terasa i ravnih krovova.
Kod blokova prigradskog stanovawa privatne ba{te sa velikim zelenim povr{inama, treba
zadr`ati kao optimalni prelaz gu{}e izgra|enog gradskog tkiva ka otvorenom predelu. Tako|e treba
zadr`ati vegetaciju tipi~nu za dato podru~je i predeo.Obezbediti minimum zelenih povr{ina prema
tipu stanovawa (individualno stanovawe 30-70%, prigradsko stanovawe 20-50%) definisano
pravilima gradwe za pojedine zone.
Ukoliko u neposrednoj blizini lokacije socijalnog stanovawa ne postoje zelene povr{ine potrebno
ih je formirati u okviru lokacije. Ukupan broj i povr{ina zelenih povr{ina u okviru lokacije mo`e
da bude mawi od uobi~ajnog. Ve}e zelene povr{ine treba da budu uz drugu osnovnu namenu, kako bi
odre|ena institucija (npr. vrti} ili {kola) preuzela brigu o wihovom odr`avawu.

tip stanovawa
individualno jednoporodi~no stanovawe u poqoprivrednim zonama
individualno jednoporodi~no stanovawe u ruralnim zonama i vikend
zonama
individualno jednoporodi~no stanovawe u prigradskim zonama
individualno jednoporodi~no stanovawe u gradskom urbanom tkivu van
centralne zone
individualno jednoporodi~no stanovawe u centralnoj zoni grada, vile,
palate, pansioni, ekskluzivno stanovawe, ku}e za izdavawe van
centralnej zone grada, apartmansko, poslovnoi rentalno stanovawe van
centralne zone grada
vile, palate, ekskluzivno stanovawe i ku}e za izdavawe u centralnoj
zoni grada
pansioni, apartmansko, poslovno i rentijersko stanovawe u centralnoj
zoni grada,

minimalni procenat
zelenih povr{ina na
parceli
30 %

40%

3. Zelenilo integrisano u javne slu`be i objekte
Planiranim intervencijama predvideti sve mogu}nosti unapre|ewa postoje}ih i formirawe novih
prate}ih zelenih povr{ina. Vi{enamensko kori{}ewe planirati u zonama grada koje su deficitarne
sa zelenim povr{inama kao i uz objekte kulture i {kola.
Procenat u~e{}a otvorenih i zelenih povr{ina prilagoditi raspolo`ivom prostoru i vrsti
specijalizovanog centra. Visok procenat zelinila (min.40-60%) planirati posebno uz {kole i de~ije
ustanove, objekte uprave i kulture, domove za stare, oko verskih objekata, specijalizovanih
zdravstvenih centara. Uz pomo} zelenila re{avati vizuelne konflikte sa susednim namenama kao i
za{titu od pra{ine i buke.
Normativi ure|ivawa ostalih zelenih povr{ina integrisanih u razli~ite namene definisani su u
Pravilima za gra|ewe, obnovu urbanog tkiva i rekonstrukciju objekat

4. Zelenilo integrisano u ostale namene
Nedostatak kvantiteta zelenila u centralnim gradskim zonama nadoknaditi kvalitetom i visokim
standardom odr`avawa zelenih povr{ina. Pri planirawu tercijalnih delatnosti u centralnoj
gradskoj zoni obezbediti min 20% zelenih povr{ina.Kod planirawa i izgradwe novih poslovnih
objekata u komercijalnim zonama potrebno je iskoristiti sve mogu}nosti za formirawe novih
prate}ih zelenih povr{ina, kao {to je prostor ispred objekta, uli~ni prostor, atrijumski prostor,
intenzivno i ekstenzivno ozelewene krovove, vertikalno zelenilo i dr.

30%
30%

30%

20%
20%

Krovne povr{ine podzemnih gara`a urediti kao pe{a~ke povr{ine sa zna~ajnim u~e{}em intenzivnog i
ekstenzivnog krovnog zelenila. Ako se niski delovi (suteren ili prizemqe) zgrada pokriju slojem
zemqe debqim od 60 cm i trajno ozelene, takve povr{ine se ne ra~unaju kao zemqi{te pod objektom
pri izra~unavawu procenta izgra|enosti.
U zonama ulaznih pravaca u grad na lokacijama gde se planiraju ve}i korisnici zemqi{ta i ve}i
spektar mogu}ih delatnosti (hipermarketi, {oping molovi, veletr`nice i drugi veliki posebni
poslovni kompleksi) i u zonama posebnih poslovnih kompleksa, predvideti obavezno ozelewavawe
velikih parkinga visokim zasadom - drve}em, kao i podizawe prate}ih zelenih povr{ina tamo gde je
to mogu}e.
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Ozelewavawe y okviru industrijskih kompleksa izvr{iti na osnovu prethodne analize i posebno
obraditi planom detaqne regulacije i urbanisti~kim projektom. Predvideti za{titne zelene
pojeseve {irine 30- 50m u kojima se mogu realizovati prate}i rekreativni sadr`aji i drugi prate}i
objekti koji ne zaga|uju okolinu. Preporu~uje se izbor biqnih vrsta optornih na razli~ite i te{ke
uslove vegetirawa (otporni na gasove, dim i pra{inu)

glavnim trgova~kim ulicama sa {irinom trotoara ve}om od 4m obavezno podizati drvorede. Kod
primarnih saobra}ajnica su obavezni dvostruki drvoredi. Pri rekonstrukciji ulica obavezna je
realizacija novih drvoreda u skladu sa prostornim mogu}nostima. Vrste prilagoditi visini zgrada i
lokalnim uslovima. Sadwu uskladiti sa orjentacijom ulice a rastojawa izme|u sadnica prilagoditi
vrsti drve}a u drvoredu i stani{nim uslovima. Sagledati mogu}nosti sadwe u jednosmernim,
pe{a~kim ulicama i zonama. Du` saobra}ajnica u novim naseqima planirati drvorede, sadnice na
najmawem rastojawu od 5m, predvideti sadwu {kolovanih sadnica. Dozvoqeni radovi u postoje}im
drvoredima su : uklawawe suvih i bolesnih stabala , uklawawe u slu~aju op{teg interesa utvr|enog
na osnovu zakona, sadwe novog drve}a i nege stabala. Uvo|ewe alternativnih vidova ozelewavawa u
ulicama u kojima se zbog ograni~ewa nije mogu}e realizovati drvored (`ardiwere, puzavice...)

Obavezno je obezbe|ivawe ozelewenih parkinga sa poroznom podlogom.

Minimalan procenat ozelewavawa definisani su u Pravilima za gra|ewe,obnovu urbanog tkiva i
rekonstrukciju objekata i iznose
kompleksi industrije, gra|evinarstva, zanatske
proizvodwe, manifakturne proizvodwe i
skladi{ta

minimalni procenat zelene povr{ine

na parceli do 1 ha……………………………………

20%

na parceli do 1-3 ha……………………………………

25%

na parceli preko 3 ha……………………………………

30%

•

Na kompleksima poqoprivrede i sto~arstva obezbediti minimalan procenat zelene povr{ine 20% i
za{titni zeleni pojas prema pristupnoj saobra}ajnici 30m.
Ozelewavawe na poqoprivrednim povr{inama obezbediti u funkciji vetroza{titnih pojaseva na
pozicijama puteva i me|a.

Za{titno zelenilo du` saobra}ajnih koridora
Na potezima postoje}e i novo planirane putni~ke mre`e u granicama GP, u saglasnosti sa prostornim
mogu}nostima, treba predvideti za{titne pojaseve protiv buke, pra{ine i odbqeska, {irina izme|u
50 - 100m, u kombinaciji drve}a guste kro{we i `buwa, kao i za{titu useka i nasipa. Za{titne
pojaseve postaviti {to bli`e saobra}ajnici. U nedostatku prostora za za{titne pojaseve primeniti
ozeleweni zemqani nasip {irine 16 - 19m, ozelewene potporne zidove i slobodno stoje}e zidove od
metala, drveta, stakla, betona u kombinaciji sa biqkama, {irine 2,5m. Slobodno stoje}e zidove
koristiti izme|u saobra}ajnica, odnosno `elezni~kih pruga i stambenih podru~ja, na mestima gde je
raspolo`iv prostor veoma mali. U podru~jima intenzivne poqoprivrede planirati za{titne pojaseve
celom du`inom putne mre`e. Za{titu odbqeska planirati sadwom {ibqa sredinom saobra}ajnice, na
krivinama, na mestima ukr{tawa saobra}ajnica. Ukoliko do|e do se~e {ume ili drvoreda u zoni
postoje}e ili planirane putne i uli~ne mre`e nastalu {tetu kompenzovati sadwom na istoj ili
drugoj putnoj ili uli~noj trasi.
Biciklisti~ke staze van rekreacionih zona, saglasno prostornim mogu}nostima,
opremiti
drvoredima i prate}im zelenim povr{inama.

V) POVEZUJU]E GRADSKE ZELENE POVR[INE
G) PRIGRADSKE ZELENE POVR[INE
•

•

Zeleni koridori To su linearni povezuju}i zeleni prostori, {iroke trake zelenila koji {tite i
obnavqaju prirodu u gradovima, predgra|ima i ruralnim oblastima. Predstavqaju linearne koridore
zemqi{ta i vode, omogu}avaju za{titu raliz~itih resursa i kreiraju mogu}nosti za rekreaciju. Mogu
biti razli~ite {irine. Zeleni koridori mogu da sadr`e pe{a~ke i biciklisti~ke staze sa prate}om
opremom i objektima. U zavisnosti od prostornih mogu}nosti mogu da sadr`e i retenzije ali i
sportske objekte, de~ija igrali{ta, prostore za zabavu i igru i da se ure|uju kao linearni parkovi.
Locirani su du` Mogile i Morave i na pravcima povezivawa ovih lokaliteta sa gradom kao i na mestu
povezivawa park {uma ^a~alica i Tulba .
• za{tita postoje}ih zelenih koridora (du` Morave i Mogile) - uslovi: sa~uvati zeleni
koridor u postoje}im granicama, ukloniti privremene objekte i uva`avati pravce pe{a~kog i
bivciklisti~kog kretawa
• Novi zeleni koridori i povezuju}i rekreativni prostori - uslovi : kod vi{enamenskog
kori{}ewa zelenog koridora izbor vrsta i na~in sadwe prilagoditi primarnoj nameni (za{titni
pojasevi i {ume, linearni parkovi, sportsko/rekreativni tereni...)
• U zelenim koridorima dozvoqeni su slede}i radovi: sadwa, provla~ewe pe{akih i
biciklisti~kih staza, podizawe prate}ih zatvorenih objekata (mesta za odmor, ugostiteqski
objekti, muzi~ki i likovni paviqoni, nadstre{nice, izletni~ki punktovi,,,) na povr{ini do 5%,
izgra|eni otvoreni prostori: sportski tereni, igrali{ta, retenzije i podizawe parkova. Zelene
koridore treba opremiti standardnom infrastrukturom i ,prema potrebi, sistemom za
navodwavawe.
Drvoredi: Postoje}e drvorede treba zadr`ati uz postepenu zamenu presterelih i suvih stabala.
Uraditi popis drvoreda u gradu i studiju mogu}nosti locirawa novih drvoreda. Pro{iriti mre`u
drvoreda gde god je mogu}e, tj gde je profil ulice preko 12m. U ulicama definisanim planom kao i u

• Prigradske za{titne {ume
Za{titne {ume su ~ume ~ija je prioritetna funkcija za{tita (forlanda, za{tita od podzemnih voda,
protiverozivna za{tita, rekultivacija, za{tita od vetra...) Postoje}e {ume za{tititi. Nove {ume
podizati na terenima ugro`enim erozijom i klizi{tima, na zemqi{tima lo{ijih bonitetnih klasa, u
vetroza{titnim zonama. Kr~ewe {uma je dozvoqeno radi promene vrsta drve}a ili uzgojnih oblika,
otvarawa rekraecionih livada i vizura, izgradwe rali~itih tipova staza, izgradwe objekata koji
obezbe|uju unapre|ewe kori{}ewa svih vrsta {uma, sprovo|ewa komasacije i arondacije poqopirvrednog
zemqi{ta i {uma i kada to zahteva zakonom definisan javni interes. Dozvoqava se sanitarna se~a {uma
kao i pretvarawe monokultura u me{ovitu {umu...Postoje}i pojedina~ni

•

•

stambeni i poqoprivredni objekti na {umskom zemqi{tu se zadr`aju ali nije dozvoqeno wihovo
pro{irewe
Forlandi: za{tititi postoje}u vegetaciju forlanda u maksimalno mogu}oj {irini kako bi se zadr`ao
prirodni izgled i ekosistem.
Zona podsticaja po{umqavawa- za{titno zelenilo
Po`areva~ka greda predstavqa zonu javnog interesa u obezbe|ivawu boqih ekolo{kih uslova grada,
za{tite od erozije i o~uvawa i nagla{avawa specifi~nog karaktera prirodnog predela . Budu}i da
je nerealno o~ekivati da se ceo ovaj prostor pretvori u javno zemqi{te razli~itim podsticajnim
merama je potrebno obezbediti wegovo intenzivnije po{umqavawe i u prelaznom periodu adekvatno

135
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
3. PRAVILA URE\EWA
poqoprivredno kori{}ewe kako bi se formirala zona za{titnog zelenila. Utvr|ena je zona
([umarice ) prioritetnog formirawa zone za{titnog zelenila

3.5. 3. PRILOG 1 - norme i standardi za rekreativne i zelene
povr{ine

•
•
•
•

gradski i reonski park - min.1ha, po`eqno 5ha
gradski SRC - min. 4ha po`eqno 10ha
naseqski RC - min.0.4, po`eqno 2ha
lokalni rc i lokalni park - min 0.2ha

prema vrsti
• minimalna neto korisna povr{ina de~ijeg igrali{ta u gradu - 25-30m2, minimalna bruto 100m2
• minimalna neto korisna povr{ina otvorenih prostora u stambenom podru~ju 5m2/st
•

1. Kvantitativna zastupqenost pojedinih kategorija rekreativnih prostora u gradu
1. Prostori za rekreaciju i sport (bruto)
ukupno: 22 -29.5 m2/st:
A)samostalni rekreativni prostori
•
LRC - lokalni rekreativni centri.
0.5-1 m2/st
•
NRC - rekreativni centri naseqa
2-4 m2/st
•
GSRC gradski sportsko-rekreativni centri
4m2/st
•
velike zelene povr{ine (parkovi, park {ume)
8-10 m2/st
•
trgovi, skverovi, pe{a~ke zone
1.5 m2/st
B) Integrisani rekreativni prostori
•
integrisani rekreativni prostori {kola
2m2/st
•
integrisani rekreativni prostori de~.ustan.
2m2/st
•
integrisani rekreativni prostori kol.stanovawa
4 -5 m2/st
2. Javne zelene povr{ine
ukupno: 17-19 m2/st:
•
velike zelene povr{ine (parkovi, park {ume)
8-10 m2/st
•
zelenilo stambenih susedstva
4 m2/st
•
tampon i za{titno zelenilo
5 m2/st

2. Zastupqenost odre|enih vrsta sportsko rekreativnih sadr`aja:
-

fudbalski tereni - 1 na 4000st
ko{arka{ka igrali{ta 1 na 4000st
odbojka{ka igrali{ta 1 na 5000st
rukometna igrali{ta 1 na 4000st
teniski tereni 1 na 10 000st
izletni~ki punktovi 1 na 8000st
de~ija igrali{ta 1 na 7000st
bazeni 1 na 20 000 st Kupali{ta 1-2 m2/st
staze za tr~awe 1 na 30 000st

•
•

povr{ine za igru
1.2m2/st
pe{~anik
0.1m2/st, min povr{ina 5m2
teren sa spravama
0.3 m2/st , min povr{ina 100m2
tereni za igru
0.8 m2/st, min povr{ina 200m2
staze i ozeleweni prostori
2.8m2/st
pomo}ni prostori stanovawa 1.0m2/st

Zelene povr{ine
u podru~jima rekonstrukcije
novo vi{eporodi~no stanovawe
novo individualno stanovawe

4-6m2/st
15-25m2/st
20-30 m2/st

program za {kolu od 20 u~ionica
• otvoreni prostor
meka staza - 75m2
univerzalna povr{ina 40/30 - 1200m2
gimnasti~ki poligon 20/20m
- 400m21
igrali{te za ko{arku - 480m2
igrali{te za odbojku - 242m2
ko{evi za ubacivawe lopte
atletska staza 100m sa 4 pruge - 600m2
jama za skok uvis i daq -90m2
prate}e zelenilo + 50%

•

zatvoreni prostor

sala 15 /26 ili 18/33m, min 7m visine
teretana 6/6m
prate}e prostorije +50%

4. Gravitacija i dostupnost (pe{a~ke distance stan - RP, 3km/h)
prostorni nivo

vreme

distanca

, parcela 2.5 -3.5 ha
stambena
(ulaz)

grupacija 2-3min

50-100m

3. Povr{ine pojedinih kategorija rekreativnih prostora
A) BRUTO I NETO POVR[INE
neto povr{ina - direktno obezbe|uje odvijawe rekreativnih sadr`aja i aktivnosti
bruto povr{ina - neto P + P svih pomo}nih + P svih prate}ih prostora
neto P = 40-60% bruto P
Kod sportsko rekreativnih aktivnosti:
• neto: P ve`bali{ta i P gledali{ta
• prate}i prostori: sauna, solarijum, prostorije za terapije, u~ionice, multimedijalni prostor, magacin,
radionice, gara`a, kotlarnica, ugostiteqski prostor, preno}i{te, stanovi za osobqe, prostori za uslu`ne
delatnosti, privrednu delatnost, prodajni prostor
• pomo}ni prostori: svla~ionice, kupatilo, umivaonici, klozet, spravarnica, kabinet osobqa, ambulanta.

B) PREPORU^ENE MINIMALNE POVR[INE POJEDINIH KATEGORIJA REKREATIVNIH PROSTORA
prema rangu

stambena
grupacija 3-5min
(blok)
susedstvo (kvart)
5-8 min

150-200m

stambeno naseqe (MZ) 10-12 min

500-600m

deo grada

1000-1500m

15-20min

250-300m

sadr`aji

broj
stan prete`ni
koji
korisnici
gravitira
mirne igre, dru`ewe, svakodnevno
mala deca
kori{}ewe
stari
hendikepirani
raznovrsni rekreativni sadr`aji
1-2000
sve kategorije
ve}i rekreativni prostori za 4-8000
sadr`aje dinami~ne igre
vi{enamenski RP
8-15000
{kole,
KDU,
pe{a~ke
zone,
parkovi...
samostalni rekreativni prostori 15-...
RC, SRC, integralni u okviru
sredwih {kola, zdrav. ust....

sve kategorije
sve kategorije

sve kategorije
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grad

specijalizovani i polivalentni RC,
SRC, gradski parkovi (botani~ki,
zoo, zabavni, etno, memorijalni,
de~iji, park izlo`be, park-{ume)
integralni u okviru spec. centara..

sve kategorije

5. Prostorni uslovi za sportske i rekreativne sadr`aje:
Prostorni yslovi za zimske sportove:
- sankawe, 10-40 stepeni nagib, orjentacija sever do istok, sa malim zimskim osun~awem, za{ti}eno od vetra i
magle, sa bezbednim ravnim delom u podno`ju
- nordijsko skijawe - mali nagibi - staze 3-15km
- skijawe- 10-60 stepeni nagib , orjentacija sever do istok sa malim zimskim osun~awem,, za{ti}eno od vetra i
magle, sa bezbednim ravnim delom u podno`ju
- klizali{ta ( mogu}e organizovati u zimskom periodu na lokaciji 2 teniska terena ( 20x40m)), ravan teren,
zavetrina

Prostorni uslovi za letwe sportske i rekreativne sadr`aje
Op{ti uslovi organizacije prostora : zavetrina, orjentacija sever, severo-istok , ravan treren, u planinskim
uslovima po`eqna je i osun~anost
•
teniski teren ( 20/40m, tj za pojedina~nu igru 8.23/23.77, za igru parova 10.97/23.77 , ogra|ivawe `i~anom ogradom
za jedan teren daje 36.6/18.3, bo~no obezbediti slobodnu traku od 3.65m ), obrada terena trava, beton, asfalt,
{qaka
•
igrali{te za ko{arku ( 26/14m, tj. potrebno 480m2), obrada terena zemqa, {qaka, asfalt
•
igrali{te za odbojku (18/9m, 242m2) obrada terena, zemqa, {qaka, asfalt
•
univerzalni teren- kompleksno igrali{te za mali fudbal, odbojku, ko{arku i rukomet (40/20 ili 25/50), obrada
terena, zemqa, {qaka, asfalt
•
igrali{te za fudbal ( 110/75m, 8250m2, gledali{te jo{ oko 1000m2), obrada terena trava,
•
grupacija igrali{ta za stoni-tenis (sto 2.74/1.52m, za jedan sto potrebno oko 40 m2)
•
igrali{te za badminton (igra pojedinca 5.18/13.40m, igra parova 6.10/13.40m, oko 120m2), obrada terena trava,
beton, asfalt, {qaka
•
bo}awe na otvorenom prostoru ( 25-40/ 26.5m, oko 110m2)obrada terena {qaka
•
bilijar ( stolovi 2-2.3/1-1.15m, okolni prostor 1.6, za jedan sto oko 20 m2)
•
igrali{te za mini-golf ( razli~ite veli~ine, min. 400m2)
•
Piknik : 15-30 jedinica/ha, svaka jedinica za 4-8 osoba, opremqena parkingom zaklowenim vizuelnom barijerom,
(eventualno ogwi{tem + izvorom vode), prostorom za odlagawe sme}a,

6. NUTS standardi
rekreacija i sport
/ veli~ina naseqa

NUTS 4
100 000 do
10 000

A
Sportsko rekreativni centri koji
zadovoqavaju standarde za savezna i
me|udr`avna takmi~ewa
mawi SRC multinamenskog karaktera

(+)

NUTS 5
ispod 10 000

10 - od
4000

4000-2000

1000-2000

< 1000

B

C

D

E

pokriveni objekti fizi~ke kulture sa
odgovaraju}im sanitarnim i prate{im
prostorijama, re`imom kori{}ewa,
odr`avawa(bazeni,
razli~ita
sportska igrali{ta, ginmasti~ke
dvorane)
otvoreni, ure|eni prostori pogodni
za
razli~ite
vrste
sportskih
aktivnosti, sa ure|enim sanitarnim
prostorijam, re`imom kori{}ewa...
- igrali{ta za male sportove
otvoreni ure|eni prostori pogodni za
razli~ite
vrste
sportskih
aktivnosti, sa minimalnim zahtevima
u pogledu odr`avawa (trim staze,
obale vodotoka...)
- fudbalski tereni

(+)

(+)

+

(+)

+

+

+

(+)

+

+

+

+

(+)

+ nu`no
++
ako se ne mo`e orbanizovati u nasequ jer za to ne postoje potrebni
uslovi(potreban broj korisnika, gra|evinski fondovi) obavezno je obezbediti organizovani
prevoz do susednog mesta u kome sadr`aj postoji
(+)
mogu}e ako postoji interes
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3.7. СТАНОВАЊЕ
0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
0.1. Опис и оцена стања
У укупној функционалној структури града Пожаревца (подручја ГП-а), просторно посматрано,
око 17.5% укупне површине посматраног подручја чине зоне становања.
У укупном билансу површина, око 16.6% припада индивидуалном становању, а око 0.9%
вишепородичном становању. Такође, анализа биланса говори и о великом потенцијалу развоја
нових стамбених зона, с обзиром на велике неизграђене површине у оквиру градског
грађевинског земљишта, као и на већ започете трендове ширења ових зона.
Најгушће насељене стамбене зоне налазе се у централној градској зони, у којој су заступљени
најразличитији видови становања. Такође, све је више запажен тренд развоја индивидуалних
стамбених структура уз главне путне правце, сразмерно значају у укупној мрежи
функционисања садржаја на нивоу града и удаљености од градског центра, као и нивоу
просторно-функционалних веза између појединих делова града, где су оне најчешће допуњене
комерцијалним и услужним делатностима. Изван компактног градског стамбеног ткива,
пословно-производне функције и сервиси, јављају се као доминатне или допунске функције
становању, и то у највећој мери уз потезе магистралних праваца (пре свега потез према
Забели).
Индивидуално становање без допунских функција као доминантан облик становања на овом
простору присутан је у зони ширег центра и у периферним деловима града.
У рубним деловима града (спољна зона) заступљено је индивидуално становање претежно у
комбинацији са пољопривредом. Ове зоне карактерише релативно незадовољавајућа
комунална и инфраструктурна опремљеност простора.
У периферним зонама приметан је значајан тренд индивидуалне стамбене изградње где су се
стамбене зоне у највећој мери развијале стихијски, па је приметно непостојање јасне блоковске
матрице, непоштовање правила прописане регулације, недовршена улична мрежа, као и слаба
комунална опремљеност простора. Просечна спратност објеката је П-П+1+Пк. Најчешће, у
оквиру ових зона, стамбени садржаји допуњени су производним или пољопривредним
делатностима.
У централним деловима града, које у најужем градском језгру има традиционалну урбану
матрицу, индивидуално становање је углавном допуњено комерцијалним и услужним
функцијама, а објекти су уобичајене спратности П-П+1+Пк.
Вишепородично становање је заступљено у ниском проценту (око 0.9%) и то, у највећој мери, у
ужој и широј централној градској зони, као и на неколико појединачних локација у оквиру шире
градске зоне - објекти вишепородичног становања средњих и високих густина. Објекти су
претежно у отвореном и полуотвореном склопу, спратности од П+3-P+4-П+6 и доброг су
бонитета. У приземљима објеката углавном су смештене комерцијалне и услужне делатности.
У оквиру приградске зоне, непосредно уз комплекс специјалне намене «Забела», налази се
зона вишепородичног становања средњих густина.

Генерално гледано, на територији града Пожаревца, приметна је прилична неравномерност у
стању стамбене структуре, размештају стамбених зона као и опремљености и функционисању
унутар њих. У будућем планском периоду, потребно је извршити равномернији распоред ових
зона како би се, пре свега, избегао притисак насељавања у појединим деловима града. Такође,
увођењем шире скале понуде различитих видова становања, омогућило би се боље
функционисање унутар стамбеног ткива, као и смањење међусобних конфликата.
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0.2. Ограничења и проблеми
Када је у питању развој и размештај функције становања, ограничења у развоју стамбене
структуре на подручју Пожаревца, могуће је сагледати са више различитих нивоа, који
произилазе из низа створених услова и начина функционисања појединих делова града.
Морфологија терена као ограничавајући фактор није изразито присутна, али, са друге стране, у
појединим деловима града ограничења представљају педолошке одлике и квалитет земљишта
слабе носивости.
Сагледано са становишта природних услова, издваја се неколико просторних целина које, у
зависности од карактера, истовремено представљају и потенцијал и ограничење за развој
становања.
Ограничења која произилазе из досадашњег степена развоја града, начина функционисања и
услова који из тога проистичу, представљају:
• Недовршена улична матрица која отежава успостављање правилне блоковске структуре;
• Неправилан облик и велике површине парцела, нарочито у рубним деловима градске и
приградске зоне, условљавају веће интервенције у регулисању власничких односа,
препарцелацију и редефинисање капацитета стамбене структуре;
• У многим деловима града, стихијски започета градња стамбених објеката, углавном
лошег стандарда и слабо комунално опремљена, ствара проблеме у успостављању
правилних регулационих и нивелационих параметара ових зона;
• Измешаност појединих индустријских и стамбених зона ствара проблеме посматрано са
аспекта задовољења еколошких стандарда;
• Спонтан развој функција у оквиру стамбених зона, може довести до поремећаја
еколошке и функционалне равнотеже (појава производних и других делатности које
нарушавају услове живота у стамбеном ткиву).

1.

ОПШТИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА

1.1. Потенцијали за развој
Потенцијале за развој и правилан размештај зона становања на подручју Пожаревца потребно
је сагледати са различитих аспеката, будући да осим просторних погодности, на адекватан,
примерен и одржив размештај становања утичу посредно и други фактори - преплитање и
допуна комплентарних функција као и њихов утицај на развој, функционисање и обогаћивање
основне функције становања.
С обзиром на различит карактер, положај у оквиру градског ткива, као и ниво опремљености
(комуналне, саобраћајне, итд.) заступљених стамбених зона на подручју града Пожаревца,
основни потенцијал за њихов развој и унапређење у будућем планском периоду представљају:
• У оквиру већ започетог стамбеног ткива:
- могућност раста физичке структуре (повећање спратности стамбених објеката), а тиме
и могућност развоја нових стамбених садржаја, нарочито у зонама високих густина
становања;
у зонама средњих густина, са друге стане, недовољна искоришћеност површине
парцела, нуди могућност проширења стамбених садржаја и увођења пратећих функција
становању, што се нарочито односи на потезе линијских и локалних центара;

•
•

•

•

Неизграђене површине погодне за разноврсну дистрибуцију различитих типова
стамбених садржаја, нарочито у зонама већ започетог ширења стамбеног ткива (у
великој мери непланског).
Могућност комбиновања различитих функција комплементарних становању, с обзиром
на просторну диспозицију централне зоне, централних потеза и пунктова, пословнопроизводних зона, рекреативних површина и зона, итд. У циљу смањења дистанци на
релацији места становања и места рада, организовања слободног времена, задовољења
најразличитијих потреба становника, образовања, дечје заштите, итд.
Могућност искоришћења природних и створених погодности за развој викенд насеља,
зона елитног становања, итд., а са друге стране, положај привредних зона и већа
комерцијализација простора, нарочито у зонама уз главне саобраћајнице, нуди
потенцијал развоја различитих облика пословног, апартманског и других облика
профитабилног становања.
Интензивирање значаја града кроз развој, пре свега, пословно-производних функција,
туристичких и функција регионалног значаја, може иницирати интензивније тржиште на
пољу станоградње уопште, као и изградњу станова за рентирање, појаву ексклузивних
облика становања, изградњу резиденцијалног типа стамбених објеката за нову елиту,
итд.

Осим поменутих потенцијала који представљају основ за даљи развој становања на подручју
Пожаревца, пожељно је осврнути се и на друштвени контекст који, у многоме, утиче на токове
функционисања градског ткива, као и насељавање простора. У том смислу, промене које су
уследиле у стамбеној изградњи у процесу транзиције, подстрек су за развој квалитетне и
усмерене стамбене изградње за тржиште.
1.2. Циљеви развоја становања
С обзиром на поменута ограничења и препознате потенцијале развоја стамбене структуре на
подручју града Пожаревца, а у контексту генералне планске поставке свих релевантних
аспеката развоја градског подручја, основни циљеви развоја становања односе се на:
• Унапређење и успостављање система зонинга стамбених садржаја по заједничким
просторно-функционалним карактеристикама, у циљу равномернијег развоја читавог
подручја - дефинисање и активирање потенцијала за даљи развој стамбене структуре у
већ развијеном грађевинском рејону;
• Развој нових зона становања у контексту интегралног планирања осталих функција на
подручју града;
• Проширење понуде различитих облика становања у контексту одрживог развоја градског
подручја и нових захтева тржишта, као и успстављање тржишних механизама из домена
стамбене изградње;
Поред основних циљева који имају улогу полазишта у формирању планског концепта развоја
становања, потребно је обезбедити:
• Санација, ревитализација и ремоделација непланских структура (стихијски насталих,
дивљих насеља)
- покретање израде планова за санацију и ревитализацију,
- опремање основном инфраструктуром (улична матрица, електрична енергија,
водовод, канализација, птт, гасовод, ...)
- уређење, озелењавање, ограђивање, поплочавање
- преобликовање физичке структуре ради успостављања усклађености са окружењем
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•
•
•
•
•
•

Размештај планираних делатности и дела радних места у оквиру површина за
становање, са циљем остварења мешовитих намена;
Смањење процента учешћа стамбених функција у централном градском језгру у прилог
развоју јавних, пословних и других нестамбених функција;
Формирање нових стамбених зона како би се смањио притисак на централне градске
пунктове и токове;
Увођење нових облика становања у циљу додатног активирања простора: профитабилни
облици становања (пословно и рентално становање), услужно и викенд становање,
ексклузивни облици становања, итд.;
Обезбеђење извесне резерве површина, уколико дође до непредвиђеног пораста
потреба за стамбеним фондом и могућности за његову реализацију;
Оживљавање идентитета и реинтеграције традиционалних у савремене и савремених у
традиционалне облике становања.

Са аспекта интегрисања становања са стратешки опредељеним функцијама, потребно је
развијати:
•
•

•

Становање у функцији туризма (викенд куће, формирање туристичких насеља по
угледу на традиционална, изградња на ексклузивним локацијама елитних структура
туристичке понуде);
Развијање тржишних облика становања, која су тако лоцирана и структуирана да су
превасходно профитабилна. Сходно томе, потребно је развити следећу типологију
становања: економске облике (за изнајмљивање и издавање), туристичке облике
(апартмански смештај), услужно становање (апартманско, пратеће пословање,
сервисно), продукционо становање (атељеи, радионице, задружно, „фабричко-погонско“,
рентијерско становање (рентирање према положају, комфору, пратећим садржајима);
Обезбеђење социјалног становања захтева развијање социјалних облика становања
(сиромашни, дотирани), статусних (менаџерски, раднички, уметнички), социјалне
установе (дом или хотел за самце, ђачки дом, дом за социјално угрожену децу, дом за
старе...)

Редистрибуција становања
•

•

Становање треба, истовремено, сагледати као функцију која је свуда присутна и која
прожима цео градски простор. Из тог разлога, потребно га је сагледати кроз различите
просторне нивое: насеља, кварта, блока, куће, кућишта. Такође, нивое промена потребно
је извршити фазно, кроз:
- деконцентрацију постојећег
- децентрализацију започетог
- дисперзију будућих нових облика становања
Стамбену структуру треба просторно развијати кроз:
- линијске структуре уз путеве
- растресите структуре као: тачкасте (расуте-збијене), ћелијске (ресурсне-органске),
пунктуалне (укрсне-позиционе).

1.3. Концепт развоја становања - програмске препоруке
Унапређење и даљи контролисан развој стамбене структуре на подручју Пожаревца, треба да
се огледа у различитим нивоима интервенција везаних за ову функцију, а условљених како
просторним и другим потенцијалима, тако и њиховим ограничењима и то кроз:
•

Унапређење постојећих видова становања

Развојни карактер стамбене структуре треба најпре да се огледа у реконструкцији и унапређењу
како постојећих стамбених структура, тако и њихове насељске опреме, у циљу обезбеђења што
адекватнијих услова становања и рада у оквиру насеља. Унапређења се односе на
функционалне, просторно-физичке и обликовне карактеристике стамбених зона.
У том смислу, унапређења се односе на:
1. Физичка (извесно погушћавање постојећих зона и то: кроз раст физичке структуре у
хоризонталном и вертикалном смислу (доградња, надградња, реконструкција) и градњу
нових објеката у зонама и потезима где она није заокружена) и функционална (односе се
на све релевантне аспекте, почевши од нивоа куће, парцеле, зоне, блока, све до већих
групација, а у обзир долазе све пратеће категорије које доводе до доброг функционисања
становања као примарне функције, а то су: услуге, сервиси, трговина, пословање,
производња, угоститељство, забава, итд.). Функционална унапређења првенствено се
очекују и добијају већи интензитет уз потезе важних саобраћајница, пословно-производне
зоне, као и у зони ужег и ширег центра, итд.
2. Заокружење стамбених зона у целине са различитим функционалним карактером, у циљу
њихове јасне препознатљивости и адекватног функционисања унутар њих.
Још један вид унапређења односи се на трансформацију постојећих облика и зона
становања у разноврсне функционалне целине, у зависности од њиховог положаја, степена
централитета, примарних функција и карактера насеља, итд. Тако, трансформација може
тећи у смислу заокруживања стамбених зона као туристичке целине, зоне мешовитог
становања, као и становања комбинованог са пословањем и производним делатностима
(претежно насеља уз главне путне правце, али не и обавезно само она). Овакво
дефинисање стамбених зона доприноси адекватнијем искоришћењу земљишта у
функционалном и просторно-физичком смислу, а не изискује неминовно ширење стамбених
зона на уштрб пољопривредних површина и других вредних природних ресурса.
3.

С обзиром на то да су поједини природни и створени услови иницирали управо развој
стамбених зона, пожељно је извршити њихово зонирање по позицији у граду (у централној
зони, уз путеве, у зонама рада).

Развој стамбених зона уз путеве, пре свега, главне саобраћајне правце као кичме развоја града,
у основи, подстиче започете трендове. Ако се узме у обзир укупна слика густине становања,
очито је да је она најинтензивнија управо уз ове потезе.
Из свега поменутог произилази да лоцирање стамбених зона уз путеве може бити вишеструко:
•
•
•

стамбене зоне директно везане за путеве;
услужно-стамбени део прати зону директно везану за путеве;
сервисни део - односи се на зону која је неодвојиви део прве две зоне.

142
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
3. PRAVILA URE\EWA
Лоцирање стамбених зона уз "зоне рада" - уз индустрију, разне производно-занатске
делатности, итд., има за предност смањење удаљености места рада и места становања.

функционалне целине намењене већ поменутим стамбеним садржајима, које постају носиоци
специфичних обележја и препознатљивог карактера у укупној структури градских функција.

Диспозицијом зона становања на овакав начин, поспешује се развој "ударних" линија, зона и
пунктова подручја града, а интензитет њиховог развоја у директној је вези са трендом
размештаја становништва, активним и планираним зонама рада и привређивања,
морфологијом терена, итд.

2.1.1. Становање у градском центру

•

Развој нових видова становања

Афирмисање значаја Пожаревца као регионалног центра и интензивирање активности дуж
главних саобраћајних праваца, могу иницирати појаву нових облика становања: рентијерско
становање, пансиони, куће за издавање, виле и сл., опет у функцији туризма, али на вишем
нивоу урбаног развоја.
Поред ових, пожељно је у стамбену понуду укључити и социјално категорисане облике
становања, традиционалне видове становања - етно и еко насеља, итд.

Централна зона сваког градског подручја, па и града Пожаревца, по природи ствари,
представља најатрактивнији простор за развој различитих функција и активности, а то се,
последично, односи и на развој стамбених садржаја. Иако су у оквиру ове зоне лоциране
најважније управне, административне и друге нестамбене функције, она је ипак, у великој мери,
задржала стамбени карактер, нарочито у његовој широј зони.
У оквиру централне зоне издвајају се подзоне и то: ужи градски центар (језгро) са широким
спектром функција и са мањом заступљеношћу стамбених садржаја (претежно као допунска или
пратећа функција уз пословање и услуге) са великим просторним ограничењима и шири
градски центар са већом заступљеношћу стамбених садржаја. Оваква просторна структура
центра произашла је из традиционалне историјске матрице градског језгра, а из овога,
последично, и структура блокова, уз високу густину изграђености и претежно ивичну градњу.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Становање у ужем градском центру

2.1. Правила организације функције становања

У оквиру ове зоне која има и највећи степен централитета, са највећом концентрацијом
административно-управних и јавних функција, становање (индивидуално и вишепородично),
заједно са поменутим функцијама, чини систем мешовитих блокова.

Плански концепт предвиђа равномернији размештај зона становања, поштујући започете
трендове и планиране окоснице развоја (саобраћај, развој привредних и централних зона и
пунктова, рекреативних простора, итд.), који би, последично, требало да активирају и развој
осталих садржаја, па и стамбених.
У том смислу, највеће погушћавање предвиђено је у градској стамбеној зони, на уштрб
пољопривредних површина, али и осталих зона (приградских, руралних), с обзиром на
потенцијал развоја стамбених структура у свим деловима града.
Просторни размештај зона становања заснива се, у складу са функционалним и типолошким
карактеристикама појединих зона становања и на различитим густинама изграђености, што
омогућава рационалније коришћење грађевинског земљишта у урбанистички организованим
зонама, зонама погушћавања, реконструкције и у зонама средњих и ниских густина у ободним
деловима подручја Плана.
Највише густине изграђености заступљене су у зони градског центра, а постепено опадају
према периферним деловима подручја Плана.
Просторно посматрано, зонирање стамбених садржаја извршено је поделом у више
стамбених зона, за које важе иста правила грађења и уређења и то: зона ужег градског
центра са индивидуалним и вишепородичним стамбеним објектима високих густина
изграђености, зона ширег центра средњих густина изграђености, шира градска, приградска и
рурална стамбена зона. У оквиру пољопривредних површина, већих производних и пословних
зона, стамбени садржаји су заступљени као пратећа функција.
Такође, с обзиром на уочене специфичности унутар самих зона, издвајају се поједини пунктови,
потези или зоне које, програмски и просторно, имају извесне специфичности, пре свега
функционалне. Ово се нарочито односи на потезе дуж главних саобраћајних праваца, издвојене
локације викенд становања, становања у функцији туризма, итд. Такође, издвајају се и посебне

У складу са генералном концепцијом развоја града која афирмише најужи градски центар, кроз
његову већу комерцијализацију и повећање степена централитета тог простора, становање има
улогу допунске функције у односу на заступљеност централних активности.
У том смислу, концепт развоја становања у оквиру ове зоне, предвиђа, пре свега, унапређење
постојеће стамбене структуре. Ово се, у првом реду, односи на повећање капацитета физичке
структуре, кроз квалитетну реконструкцију, доградњу и надградњу објеката и, што је још
значајније, на функционална унапређења.
На овом простору, не предвиђа се интензивнија изградња стамбених објеката, већ је тежња да
се становање, нарочито индивидуално становање нижих густина изграђености, постепено
истисне из најуже градске зоне и замени профитабилним облицима становања и пословним
садржајима.
С обзиром на то да су у оквиру ове зоне углавном заступљени, условно речено, мешовити
градски блокови (индивидуална и вишепородична стамбена изградња), могуће су даље
трансформације у смислу промене урбане структуре (једнопородично у вишепородично),
повећање густине изграђености и њихова постепена трансформација у пословно, рентално и
друге профитабилне облике становања, чиме би се употпунио административно-пословнотрговачки карактер ове зоне.
Генерално посматрано, у централној зони града, предвиђа се развој стамбених садржаја виших
густина изграђености, најчешће у оквиру мешовитих блокова и то:
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Вишепородично становање високих густина у зони ужег градског центра
Обухвата постојеће објекте и блокове вишепородичног становања спратности до П+4+Пк, са
изузетком појединих локација вишепородичних објеката више спратности. Ово су, у суштини,
све издвојене постојеће локације вишепородичног становања у оквиру градског језгра, као и
оне које би настале глобалном променом урбане структуре у оквиру ове зоне. Ове блокови,
појединачне локације и мањи потези се задржавају уз предвиђен раст - доградња постојећих
објеката до П+5+Пк (П+6), уз њихово обавезно уклапање у систем и концепцију блока, уз
задовољење прописаних параметара изграђености за ову зону.
Садржајна надградња предвиђа интензивније учешће пословних и трговачких функција, махом у
приземљима и у нижим етажама објеката.

Карактер спратности дефинише систем висинске регулације ових зона, при чему се тежи да се
вишеспратни објекти заокруже у оквиру пуних спратних висина.
Код увођења пословног простора, висина приземља се прилагођава условима делатности, са
могућношћу увећања за висину галерије (високо приземље у потезу спољне регулације).
Сав помоћни простор становања и пословања, реализује се искључиво у оквиру основних
објеката на парцели.
Приступ и смештај возила
За вишепородичне стамбене објекте, паркирање се обезбеђује на парцели, са једним паркинг
местом за један стан, од чега најмање 30% у оквиру гаража и наткривених паркинга.
Код специфичних објеката пословања, прилаз на парцелу и број паркинг места дефинишу се
посебно, односно, једно паркинг место на једног запосленог. Неопходан паркинг, односно,
гаражни простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објеката.

Пратећи садржаји су објекти пословања, за мале, обједињене или мешовите програме,
односно, насељске и градске друштвене опреме, као и специјализоване професионалне услуге
и делатности, свих нивоа и облика власништва. Програм пословања у објекту и на парцели
мора бити прилагођен карактеру становања високих густина, осносно, захвату у оквиру ужег
градског језгра и градског центра.
Тежња да се све више простора претвара у пословни је, генерално гледано, позитивна, али
задржавање становања на нивоу једног блока је пожељно.
Опште правило би било да се становање у приземљу сасвим искључи, као и становање на
првом спрату, посебно у зони најужег центра и на потезу линијских центара.

Архитектонско обликовање
С обзиром на то да су ове стамбене зоне и објекти, истовремено, део традиционалног градског
ткива, потребно је и да обликовно, стамбени објекти кореспондирају и наглашавају значај
најуже централне зоне.
Код вишепородичних стамбених објеката, габарит и волумени, треба да истакну, пре свега,
пословни карактер ове зоне, као и његов резиденцијални карактер, што значи да и сама
материјализација објеката треба да буде у складу са општим поставкама квалитетне и
примерене реконструкције и обнове градског центра.

Све делатности карактеристичне за зоне рада и остале функције које имају специфичне
технолошке и посебне заштитне услове, не могу се реализовати у оквиру ових зона становања.

Индивидуално становање високих густина - куће за издавање, виле, ексклузивно
становање у оквиру мешовитих блокова ужег градског центра

Карактеристика ове зоне је претежно компактна блоковска структура, са слободностојећим и
вишеспратним објектима. У оквиру блокова намењени у целини вишепородичном становању,
објекти се налазе у полуотвореном склопу. На осталим појединачним локацијама и потезима,
претежни тип изградње је ивична градња са објектима на регулацији.
- индекс изграђености макс. 2.5
- индекс заузетости макс. 50%
- максимална спратност П+4+Пк
- процентуални однос заступљености функција за ужу централну зону је мин 30% : 70%, а
за ширу централну зону 50% : 50%

У оквиру уже зоне градског центра индивидуални стамбени објекти заступљени су у оквиру
мешовитих градских блокова, употпуњени трговачким, услужним и пословним делатностима,
махом у приземљима објеката.
Постојећи објекти индивидуалног становања су претежне спратности (П-П+1+Пк), у оквиру
компактних градских блокова градског језгра и део су традиционалне градске матрице.

Индекс изграђености је 2.5, а на појединачним локацијама и 3.0. Овај распон омогућава
комбиновање различитих спратности и комбиновање једнопородичних и вишепородичних
објеката, уз могућност избора најповољнијих односа, под условом да се постигне просечна
густина изграђености, као и густина становања на овом простору.

Спратност објеката се увећава до максималне планиране спратности – П+2+Пк.

Код реализованих објеката задржава се постојећи систем регулације, у који се уклапају нови и
пратећи објекти. Регулација нових локација прати шири потез центра, на које се надовезује нова
целина, према карактеристикама програма, физичке структуре и захвата. Треба тежити да се
нове локације формирају по ободу или угловима блокова, са могућношћу ширења нове урбане
структуре према дубини блока.
Габарит и спратност објеката морају бити усаглашени са карактером парцеле и односом према
суседу.

Планским концептом предвиђа се реконструкција и ревитализација постојећих објеката, уз
постепену трансформацију у објекте пословања, као и новопланиране профитабилне облике
становања.

У случају глобалне измене урбане структуре читавог блока или зоне (трансформација из
једнопородичног у вишепородично становање, пословно становање или пословање), може доћи
до повећања спратности објеката на нивоу зоне до предвиђене за објекте вишепородичног
становања.
Основна намена објеката је становање, које се на потезима коридора и блоковске градње
допуњава програмом пословне намене у приземљу. Програм пословања у објекту и на парцели
мора бити прилагођен карактеру становања високих густина, односно, захвату у оквиру ужег
градског центра.
Поред програма пратећих услуга становања, пословање обухвата трговину и угоститељство,
које се по карактеру и капацитету може организовати у оквиру објеката, простора и услова ове
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зоне, као и одговарајуће занате, професионалне услуге и делатности, бирое, агенције и
представништва, финансијске, здравствене и социјалне институције које не захтевају посебне
функционалне, просторне и саобраћајне услове, а истовремено, кроз виши ниво делатности,
садржаја и физичке структуре, подижу ниво и карактер ове зоне.
Све делатности које имају специфичне технолошке и посебне заштитне услове, не могу се
реализовати у оквиру ове зоне становања. Сав помоћни простор становања и пословања,
реализује се искључиво у оквиру основних објеката на парцели.
-

макс. индекс изграђености на нивоу блока 1.0
степен заузетости – 50%-70%
спратност макс.П+2+Пк
пословни простор у приземним и другим деловима објеката

Урбана структура формира се вишеспратним објектима у оквиру постојећих парцела,
постављеним на регулацију, кроз надградњу постојећих квалитетних објеката и њихово
повезивање са објектима у јединствену целину.
Претежни тип у овој зони треба да буде ивична градња, задржава се карактер компактних
блокова, са објектима ниже спратности на регулацији у оквиру индивидуалних парцела.
За објекте на парцелама у оквиру посебне висинске регулације ове зоне, на потезу линијских
центара (објекти мешовите намене или објекти пословања), спратност се може увећати на
П+3+Пк код објеката на регулацији, односно П+4 код објеката на угаоним позицијама.
Најмања спратност породичног стамбеног објекта ван основних саобраћајних и регулационих
потеза је П+1 (изузетно П+Пк, код усаглашавања и реконструкције ради побољшања услова
становања).
Нову регулацију потребно је надовезати на систем постојеће у јединствену целину, која
обликовно и функционално кореспондира са осталим објектима у зони.
Приступ и смештај возила
Код породичних стамбених објеката возила се смештају у објекту или на парцели. Изузетно, за
поједине специфичне потезе (постојећа изграђеност у пуном фронту, мала ширина парцела)
паркирање се може обезбедити и изван парцела у оквиру стамбених улица или на јавном и
заједничком паркингу.
Становање у широј зони градског центра
Ширу зону градског центра која окружује језгро са традиционалном градском матрицом и
мешовитом наменом чине претежно зоне индивидуалног становања са појединачним
локацијама и потезима вишепородичног становања. У оквиру ове зоне приметна је
заступљеност садржаја јавне намене, као и значајна концентрација комерцијалних, услужних и
пословних делатности (нарочито у контактној зони са ужим градским центром).
С обзиром на положај у оквиру градског ткива, могуће је издвојити карактеристичне подцелине
шире централне зоне, како по функционалном карактеру, тако и по степену изграђености и
начину градње. У том смислу у јужном појасу ширег градског центра заступљена је, како
различита типологија стамбених објеката (индивидуално и вишепородично становање), тако и

присуство значајних јавних објеката у оквиру стамбеног ткива. Северну подцелину шире
централне зоне чине претежно објекти индивидуалног становања који су на потезу линијских
центара допуњени комерцијалним и услужним делатностима. За обе поменуте подцелине
карактеристична је ивична градња у оквиру затворених блокова. Подцелину у источном делу
шире зоне, у контакту са ужим градским центром чине мешовити блокови са значајним
присуством садржаја јавних намена, док западна подцелина, у суштини, представља постепен
прелаз ка широј градској стамбеној зони.
У складу са карактером како зоне у целини, тако и карактеристичних подцелина, планским
концептом се предвиђа даљи развој стамбених садржаја на овом простору кроз: унапређења
постојеће стамбене структуре, реконструкцију блокова, функционална унапређења која подижу
квалитет функционисања кроз повећање степена централитета у оквиру шире централне зоне,
итд., поштујући карактер и специфичност сваке од подцелина понаособ.
Вишепородично становање у оквиру шире централне зоне (средње густине изграђености)
Планом се, у оквиру ове зоне, предвиђа подизање квалитета стамбеног фонда, као и повећање
физичких капацитета објеката, уз квалитетну надградњу и доградњу стамбених објеката. Могућа
је изградња нових објеката вишепородичног становања и пословања у оквиру ове зоне,
поштујући предвиђене урбанистичке параметре. Такође, могуће је градити и трансформисати
постојеће објекте вишепородичног становања или њихове делове у профитабилне облике
становања – рентијерско, пословно, апартманско становање, итд.
Кроз процес ремоделације и обнове, потребно је формирати систем пратећих објеката и
функција услуга и пословања, који проширује капацитет и квалитет ове стамбене зоне и услова
живота.
Зона обухвата вишепородичне стамбене објекте претежно средње спратности (П+4), који се у
оквиру претежно мешовотих блокова формирају као слободностојећи или као део блоковског
низа, по дубини локације и на регулацији, при чему увођење пратећих објеката постоји као
могућност, односно, увођење пословања у приземље постаје обавеза код објеката и низова на
регулацији у оквиру и у контакту локалних линијских центара.
Тежња је, да се већи део ових објеката трансформише у простор пословања, употпуњен
стамбеним садржајима, у складу са карактером објекта и зоне.
Карактеристике регулације
Нова изградња прати и развија регулационе карактеристике локације, блока и ширег потеза, са
тенденцијом да се фазно и трајно не наруше услови становања основне урбане структуре у
контактном захвату.
Треба тежити да се нове локације формирају по ободу или угловима блокова, са могућношћу
ширења нове урбане структуре према дубини блока, односно, према другим блоковима, а
посебно према ужем градском центру.
Изузетно, на реперним тачкама шире градске регулације и у зонама центара, могу се градити
издвојени објекти више спратности, са карактеристикама и урбанистичким параметрима за тип
становања високих густина изграђености, уз задовољење услова суседних зона становања,
односно, регулационе и функционалне дистанце према висини и карактеру нових објеката.
Сратност и висинска регулација
Висинска регулација ових зона дефинише маскималну спратност објеката од П+4 (П+3+Пк) –
средња спратност.

145
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
3. PRAVILA URE\EWA
***Посебан случај односи се на изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру
мешовитих блокова на графичким прилозима за становање означених словом „а“, где се
њихова спратност ограничава на П+2+Пк.
Код увођења пословног простора, висина приземља се прилагођава условима делатности, са
могућношћу увећања за висину галерије (високо приземље у потезу спољне регулације).

Приступ и смештај возила
Мешовити карактер ових зона, већа концентрација активности и садржаја, изискује, поред
простора за паркирање у оквиру индивидуалних парцела, и организовање уређених паркинг
простора, капацитета примерених концентрацији пословних садржаја, броју запослених и
посетилаца.
Становање у градској зони изван градског центра

Физичка структура
Основни тип објеката у овој зони су слободностојећи вишепородични стамбени објекти, средње,
више или високе спратности, односно, повезани у целину или низ на карактеристичним
потезима зоне. Пратећи објекти су ниске или ниже спратности, који се уклапају према карактеру
и капацитету у основни захват постојеће зоне.
Приступ и смештај возила
За смештај возила станара у оквиру зоне, предвиђају се паркиралишта са једним паркинг
местом на један стан, при чему се код нових локација минимум 30% возила смешта у гараже и
наткривена паркиралишта у оквиру објеката становања или посебних објеката на локацији.
Код пратећих објеката пословања и опреме, обезбеђује се несметан директни приступ, са
посебним паркиралиштем за одговарајући просечан број возила према намени објеката.
Индивидуално становање у оквиру ширег градског центра
Плански концепт уређења, предвиђа погушћавање и подизање квалитета функционисања шире
централне зоне, у првом реду, у смислу подизања општег квалитета физичке структуре (пре
свега, кроз замену дотрајалог стамбеног фонда и надградњу постојећих квалитетних објеката).
Ове интервенције нарочито се односе на потезе главних саобраћајних праваца – линијских
центара, у оквиру зона индивидуалног становања, где се предвиђају виши урбанистички
параметри и спратне висине на регулацији (средње густине изграђености).
Функционална унапређења односе се на повећање концентрације централних функција, пре
свега, пословања. Поред пословних (претежно комерцијалних садржаја), предвиђају се
допунски садржаји из домена јавних функција, културе, итд.
Такође, с обзиром на већ поменути карактер ове зоне, предвиђа се проширење понуде
различитих видова становања, пре свега, профитабилних облика становања (пословно,
рентално становање).
Карактеристике регулације и нивелације
С обзиром на садашњи неуједначен карактер регулације ове зоне, потези уз линијске центре
имају карактеристике ивичне градње, претежно са објектима на регулацији, док су по ободу
централног подручја, углавном заступљени слободностојећи индивидуални стамбени објекти,
повучени од регулационе линије. У складу са оваквим карактеристикама, ниво уређења како
парцеле, тако и блока у целини, зависи од положаја у оквиру зоне, као и карактеристика
регулације ширих потеза. Степен уређења отворених простора треба да задовољи критеријуме
репрезентативности централне градске зоне.
Претежна спратност која дефинише систем висинске регулације ове зоне је П+2+Пк. За
претежну блоковску градњу на регулацији, посебно дуж коридора сабраћаја и функција,
спратност се у оквиру висинске регулације потеза формира на нивоу П+3 (на угловима и до
П+4).

Градско становање изван градског центра чине углавном зоне индивидуалног (једнопородичног)
становања. У оквиру ове зоне, у зависности од карактеристика изграђености, степена
опремљености, саобраћајне повезаности са околним подручјем, близине пословно-радних зона,
итд., издвајају се сегменти (подцелине) различитих потенцијала за развој, у смислу густина
изграђености, густина становања, као и нивоа опремљености простора.
Индивидуално становање у градској зони изван градског центра
Контактна зона градског центра
Најгушће насељена и изграђена зона је непосредна контактна зона која оивичује градски центар
са јужне, западне и северне стране. С обзиром на то да ова зона представља продужетак
градског центра, предвиђено је да се у оквиру ње развијају садржаји комплементарни
функцијама градског центра.
Пошто је у централној градској зони предвиђена велика концентрација централних садржаја,
комплементарне функције у оквиру ове зоне требало би да се развијају кроз понуду садржаја
вишег нивоа, подижући тиме степен привлачности градске зоне у целини. У оквиру ове зоне, а у
смислу комплементарности са градским центром, неопходно је афирмисати пратеће садржаје
који му недостају.
У том смислу, уз потезе главних саобраћајница развијају се комерцијалне и пословне
активности, док се у унутрашњости зоне развијају садржаји који подижу ниво живота на том
подручју – услужни, спортско-рекреативни, културни, образовни, забавни, угоститељски и други
садржаји.
Потези уз главне саобраћајне правце
Уочени трендови функционисања и карактеристике изграђене структуре дуж уводних праваца у
градски центар, афирмишу ове потезе у смислу интензивнијег развоја централних активности –
пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету у односу на централно градско
подручје. Последично, овакав тренд има утицај и на развој стамбене структуре у оквиру ове
зоне, на коју се даље надовезује приградска стамбена зона, са знатно мањим учешћем
централних функција, а са порастом учешћа пословно-продукционих садржаја.
У том смислу, предвиђа се повећање физичких капацитета стамбене структуре и то на рачун
поменутих делатности. Истовремено, могуће је стамбену понуду проширити на пословно,
апартманско и рентално становање у оквиру ових потеза, као и друге профитабилне облике
становања (станови за издавање, закуп).
Пожељно је на овим потезима успоставити континуитет грађевинских и регулационих линија, у
циљу адекватног визуелног и функционалног повезивања са потезима у зони градског центра.
Ове зоне индивидуалног становања карактерише средња густина изграђености подручја.
Претежни вид изградње је блоковска градња, са слободностојећим објектима на парцели.
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Регулациони карактер ових зона почива на већ успостављеној претежној регулацији.
Могућа је доградња и надградња објеката, до предвиђене спратности за зону.
Претежна спратност објеката је П+2+Пк, док је на потезима линијских центара могуће градити
објекте надвишене спратности до П+3 (доминантна пословна функција).
Пратеће функције су: комерцијалне и услужне делатности, непроизводно пословање, јавне
службе, објекти образовања и социјалне заштите, итд.
Рубне градске зоне
Шире градске зоне развијају се као претежне зоне индивидуалног становања средњих густина
изграђености. С обзиром на већ започет тренд укупног развоја ових зона, планирано је
унапређење постојеће стамбене структуре и то кроз: заокружење и регулацију стамбених
блокова, погушћавање стамбене зоне већим степеном изградње, како нових објеката, тако и
проширења капацитета постојећих објеката.
Највећи потенцијал за развој ових зона представља јужна рубна градска зона, с обзиром на
садашњу недовољну искоришћеност простора и значајне просторно-физичке потенцијале.
С обзиром на, у великој мери, успостављену релативно правилну блоковску матрицу у највећем
делу зоне градског становања, правила уређења усмерена су на ублажавање последица
стихијске градње, поштовање предвиђених регулационих карактеристика постојећих стамбених
блокова и успостављање јасних принципа регулације у започетим зонама, унапређење
инфраструктурне опремљености простора, уличних коридора, урбаног мобилијара,
озелењавања подручја, итд.
Такође, у оквиру ових зона приметан је недостатак пратећих функција становању, што у великој
мери отежава свакодневно функционисање становника овог подручја. У том смислу, неопходна
су, пре свега, функционална унапређења стамбених зона – употпуњавање комерцијалним,
пословним и услужним функицијама, као и опремање рубних зона адекватном друштвеном
инфраструктуром (образовања, дечје и здравствене заштите).
Такође, пожељно је у оквиру ових зона развијати допунске функције из домена пословнопроизводних делатности, занатске производње, сервиса, итд., које не угрожавају основну
функцију становања у градском ткиву.
Претежни тип изградње представљају слободностојећи објекти ван регулационе линије блока.
Претежна спратност објеката је П+1+Пк.

Вишепородично становање ван централне градске зоне
Осим објеката индивидуалног становања, у зони контакта са градским центром као и у широј
зони градског становања, издвајају се појединачне (постојеће и новопланиране) локације
вишепородичног становања.
Концепт уређења претпоставља најпре реконструкцију постојећих објеката вишепородичног
становања, кроз квалитетну надградњу (или доградњу), подизање квалитета уређености и боље
инфраструктурно опремање, као и проширење функционалне понуде, у складу са карактером
локације.
Као пратеће функције становању развијају се: пословно-комерцијални садржаји, бирои,
представништва, агенције, услужни и други садржаји.
Максимална спратност вишепородичних стамбених објеката је П+4+Пк.

*** Посебан случај односи се на изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру
мешовитих блокова на графичким прилозима за становање означених словом „а“, где се
њихова спратност ограничава на П+2+Пк.
Отворене просторе у оквиру ове локације потребно је озеленити и уредити, а то се односи и на
приступе, уређене паркинг површине, итд.
Новопланиране локације вишепородичног становања
Критеријум за избор нових локација вишепородичног становања, првенствено се огледао у
просторно-физичким капацитетима предвиђеног (неизграђеног) простора. Планирана зона
вишепородичног становања налази се уз фреквентан саобраћајни правац према Забели.
Повољност избора локације огледа се у њеним великим просторним капацитетима, могућности
развоја пратећих функција комплементарних овој врсти становања, али и могућности подизања
квалитета живота и рада на овом подручју, с обзиром да је у оквиру ове зоне могуће развијати
капацитете друштвене инфраструктуре, јавне и спортско-рекреативне садржаје, садржаје
пословања и услуга, итд.
Непосредно у зони уз градску магистралну саобраћајницу, становање може да поприми
карактер профитабилних и повремених облика становања - пословно, рентално, станови за
издавање, итд.
Новопланирани објекти вишепородичног становања граде се као слободностојећи објекти у
отвореном и полуотвореном склопу, са високим учешћем отворених (зелених) површина.
Максимална спратност објеката је П+4+Пк.
Услови за уређење ових зона су, пре свега, инфраструктурно опремање, повезивање на градске
инфраструктурне системе, уређење колских приступа, пешачких стаза, паркинг простора
адекватних капацитета (по важећим нормативима), уређење унутрашњости блока
(озелењавање, уређење дечјих и блоковских игралишта), обезбеђење функција из домена
друштвене инфраструктуре, неопходних сервиса и услуга, итд.
Становање у приградској зони
Ову зону карактерише тренд започете индивидуалне стамбене изградње, често без јасно
успостављене регулације блокова и без јасно издвојених стамбених зона, што се нарочито
односи на рубне делове подручја.
Приградско становање се, осим компактне зоне која окружује подручје градске стамбене зоне,
простире и уз важније саобраћајне правце који представљају главне улазно-излазне правце у и
из града – потези према „Забели“, Костолцу, према ауто-путу, као и уз интензивније локалне
путне правце у јужном делу града, где је увелико започет тренд изградње стамбених објеката.
У оквиру приградске зоне становања, у зависности од посматраних подцелина, становање
поприма карактер претежне или допунске функције.
Карактер претежне функције – становање у гушће насељеним зонама што се, пре свега,
односи на непосредну контактну зону која обујмљује градску стамбену зону, затим потези уз
важније путне правце, као и потези планираних линијских и локалних центара.
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Допунске функције становању су: комерцијалне и услужне функције, разни облици
привређивања (пољопривреда, пословно-производни садржаји, сервиси, мануфактурна и
занатска производња, итд.).
Карактер допунске функције – индивидуално становање поприма у спољним (рубним) зонама
приградског подручја, уз доминантне облике привређивања – пољопривреду, малу привреду,
производно-пословне делатности, итд.

Становање на пољопривредном земљишту
Ове зоне налазе се у ободним деловима подручја Генералног плана. То су зоне које углавном
нису реализоване, али је неопходно њихово заокруживање и плански развој стамбених
садржаја, у циљу заштите пољопривредног земљишта.
Овај вид становања представља пратећу функцију доминантној пољопривреди.
Спратност објеката је од П-П+1+Пк.

Уз потезе важних саобраћајница, стамбена функција комбинује се у највећој мери са сервисима,
услужним и комерцијалним садржајима.
У оквиру приградске зоне, предвиђа се развој становања нижих густина изграђености.
Претежна спратност објеката у овој зони је П+1+Пк, а степен заузетости на нивоу блока или
зоне је макс.30%
У зонама линијских центара и на коридорима важнијих саобраћајница, могућа је и виша
спратност до П+2+Пк.
Генерално, концепт уређења приградске стамбене зоне, подразумева дефинисање јасних
регулационих и нивелационих карактеристика простора, регулацију блокова или зона,
инфраструктурно опремање простора, повезивање на градске комуналне системе, изградњу
објеката друштвене инфраструктуре, увођење ширег спектра централних функција, нарочито у
зонама локалних и линеарних центара, уређење рекреативних простора и центара слободног
времена, примарне здравствене заштите, итд.
За активирање рубних делова приградског подручја, као и потеза линеарних центара у оквиру
ове зоне, неопходан предуслов је изградња и заокружење уличне мреже и коридора главних
саобраћајних праваца. У том смислу, за поједине зоне (дате графичким прилогом
Имплементација плана) препоручује се, као фаза разраде, израда Плана генералне регулације.

Заступљеност функције становања у оквиру ове зоне у односу на заступљеност
пољопривредних површина је максимум 20:80%.
Овакав вид становања не подразумева развој неопходних видова друштвене инфраструктуре.
Посебни (специфични) облици становања
Планираним концептом развоја стамбених функција на подручју ПП Пожаревца, предвиђен је и
развој посебних (специфичних) облика становања, у циљу проширења разноврсности понуде
стамбених садржаја, а у складу са новим тржишним условима и захтевима.
Такође, појава различитих видова становања, на адекватнији начин искоришћава специфичне
потенцијале подручја, а тиме и афирмише град у целини.
У посебну понуду стамбених садржаја спадају:
- викенд становање
- пословно становање (апартманско, пансионско, рентално)
- становање у функцији туризма (хотели, мотели, куће за издавање)
- социјално категорисани облици становања (старачки дом, ђачки дом)

Становање у руралним зонама

Викенд становање

Овај вид становања заступљен је углавном у појединачним групацијама, мањим и већим зонама
у периферним (ободним) деловима подручја ГП, ван компактне градске структуре. То су, пре
свега, ређе насељени простори индивидуалног становања на проширеним окућницама.
Групације стамбених структура у оквиру ових зона, формирале су се углавном уз локалне
приступне путеве, док се у њиховом залеђу налазе окућнице и пољопривредне површине и
објекти.
Поред основног стамбеног објекта на већој парцели егзистирају и објекти пољопривредног
газдинства, итд.

Планским концептом предвиђена је зона викенд становања на источном ободу стамбене зоне
(Пожаревачка греда).
Плански усмерен развој ових зона могућ је и у југозападном рубном делу подручја Плана
(плавна зона), и то као пратећа функција уз доминантно рекреативно-туристичке садржаје.
Развој и активирање ових зона, осим понуде различитих облика и видова становања, требало
би да поспеши интензивнији развој, пре свега, комерцијално-услужних и угоститељских
садржаја.

Основне карактеристике ових зона и интервенција у простору дефинишу се кроз:
- задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава
- постепену трансформацију из руралног у градско становање прерастањем сеоских
домаћинстава у мешовита
- ове зоне су погодне за развој пољопривреде, као из друге врсте пословања – мини
фарме или друге делатности – развој малих предузећа, сервиса и сл., уз одговарајуће
услове заштите животне средине
- спратност објеката је П+1+Пк
Просечна густина становања износи од 15-35 становника/ха.

У зонама викенд градње заступљене су ниске густине изграђености, чиме се онемогућава
велика концентрација и изграђеност ових делова подручја, а тиме обезбеђује и равномерна
дистрибуција стамбених зона унутар граница Плана.
Профитабилни облици становања - пословно становање
Овај вид становања, у највећој мери, заступљен је у градском центру и нешто мање у зонама
привређивања, као и на потезу јачих саобраћајних праваца.
Пословно становање се, у зависности од степена заступљености у односу на остале функције,
може јавити као пратећа функција готово у свим деловима градске зоне, са могућношћу
преузимања значаја доминантне намене, нарочито у зони градског центра.
Овакав вид становања подразумева више густине изграђености стамбене структуре.
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Максимална спратност објеката је у складу са карактером зоне.
За зону пословног становања у оквиру некадашње живинарске фарме, обавезна је издрада
плана детаљне регулације, којим би се зона дефинисала програмски, функционално и по
питању капацитета изграђености простора.
Становање у функцији туризма
У циљу веће афирмације и значаја града Пожаревца у регионалном окружењу, а с обзиром на
неадекватне и недовољне смештајне капацитете (осим једног хотела у градском центру),
планирани су следећи туристичко-смештајни капацитети и то:
-

-

реконструкција и квалитетна доградња постојећег туристичко-угоститељског објекта
непосредно уз комплекс Забеле
употпуњавање садржаја туристичко-рекреативног комплекса „Љубичево“ где је
предвиђена изградња хотела, мање зоне пансиона и апарманског смештаја; такође, у
оквиру ове зоне предвиђено је уређење и опремање зоне етно-еко села „Љубичево“,
чиме би се употпунила не само туристичка понуда, већ и подигао степен
ексклузивитета ове зоне.
Мотел на граници подручја Плана уз саобраћајни правац према Великом градишту
Мотел у градском ткиву у непосредној близини аутобуске станице и комплекса
специјалне намене
Зоне становања у функцији туризма у југозападној рубној зони уз Велику Мораву.

Заједничка карактеристика већине планираних зона становања у функцији туризма је да се
налазе у непосредној близини или у оквиру спортско-рекреативних комплекса, чиме се ови
садржаји функционално употпуњују.
Социјално категорисани облици становања
Планским концептом предвиђене су две локације које подразумевају овај облик становања:
локација предвиђена за изградњу дома за смештај старих лица (у непосредној близини парк
шуме „Чачалица“, и локација предвиђена за ученички смештај (унапређење и проширење
постојећих капацитета).
Максимална спратност објеката је у складу са карактером зоне.
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3.8. RAZVOJ PRODUKCIONIH DELATNOSTI
Produkcioni sistemi predstavqaju osnovni faktor i pokreta ekonomskog, ekolo{kog i
sociolo{kog razvoja gradske strukture. Efikasno funkcionisawe produkcionih sistema
doprinosi ostvarewu politike zapo{qavawa stanovni{tva, ekonomskom prosperitetu (grada i
pojedinca) kao i stimulaciji doma}ih i stranih investicionih ulagawa.
Produkcione sisteme Po`arevca mo`emo svrstati u tri osnovne grupe, koje daqe sadr`e niz
podgrupa aktivnosti:
1. Poqoprivredne delatnosti
- ratarstvo,
- povrtarstvo,
- vo}arstvo - vinogradarstvo,
- uzgajawe `ivotiwskih vrsta
(kowa, goveda, `ivine, sviwa..),
- uzgajawe riba,
- livade,
- {ume.
2. Proizvodne delatnosti:
- industrijska proizvodwa,
- prera|iva~ka proizvodwa,
- zanatska proizvodwa,
- prate}i – opslu`ni sadr`aji.
3. Komecijalne delatnosti:
- usluga,
- poslovawe.
Primarni sektor predstavqa poqoprivredna proizvodwa, koja obuhvata poqoprivredno
zemqi{te neposredno nameweno proizvodwi biqnih, a posredno proizvodwi sto~nih proizvoda,
u ciqu obezbe|ewa prehrambene robe, agrarnih sirovina i drugih proizvoda biolo{kog
porekla.
U primarnu biqnu proizvodwu svrstava se: ratarska, vo}arsko - vinogradarska, povrtarska,
rasadni~ka proizvodwa, proizvodwa lekovitog, aromati~nog i ukrasnog biqa, proizvodwa
gqiva i proizvodwa |ubriva (Zakon o poqoprivrednom zemqi{tu).
[ume predstavqaju visokovredan prirodni resurs koji ima pozitivan uticaj na `ivotnu
sredinu,
pozitivno uti~u na za{titne, hidrolo{ke, klimatske, higijensko-zdravstvene uslove `ivqewa.
Tako|e predstavqaju potencijal za razvoj turisti~ko-rekreativne, privredne, nastavne i
nau~no- istra`iva~ke funkcije.
Sekundarni sektor predstavqaju proizvodne delatnosti, koje obuhvataju {irok spektar
privrednih delatnosti: industrijska i prera|iva~ka proizvodwa, manufakturna i zanatska
proizvodwa, objekti saobra}ajne privrede, skladi{ni objekti, prodaja na otvorenom,
maloprodaja koja zahteva velike izlo`bene i prodajne prostore.
Namene koje se mogu javiti u okviru privrednih lokacija, pored navedenih delatnosti, su i
pogoni i baze gra|evinskih preduze}a, skladi{ta robe, gra|evinskog materijala, skladi{ta
te~nih i ~vrstih goriva, robni terminali i robno-transportni centri, veliki kompleksi
trgovine, posebne vrste tr`nih i uslu`nih centara i sl., sa nagla{enim obimnim saobra}ajem,
velikom posetom, znatnijim optere}ewem i sl. Tehnolo{ki parkovi, nau~no-istra`iva~ki
kompleksi, slobodne zone i dr., su tako|e mogu}i u sastavu ovih zona, uz minimalno u~e{}e
stanova za slu`bene potrebe.

Na teritoriji GP se ne predvi|a obavqawe slede}ih privrednih delatnosti: elektroprivreda,
proizvodwa hidroelektri~ne energije, proizvodwa termoelektri~ne energije, proizvodwa
nuklearne elektri~ne energije, proizvodwa i prerada ugqa, proizvodwa nafte i zemnog gasa,
proizvodwa derivata nafte, proizvodwa rude gvo`|a, crna metalurgija, proizvodwa ruda
obojenih metala, proizvodwa i prerada obojenih metala, proizvodwa i prerada nemetalnih
minerala, proizvodwa baznih hemijskih proizvoda a naro~ito proizvodwa i prerada
kancerogenih, mutagenih i teratogenih materija.
Tercijarni sektor predstavqaju komercijalne funcije koje obuhvataju uslugu i poslovawe.
U sektor usluga ulaze trgovina na malo (svakodneno snabdevawe, povremeno snabdevawe,
specijalizovano snabdevawe..), ugostiteqstvo (dnevno, zabava, boravak), poslovno radne
agencije, zanatske usluge.
Poslovawe podrazumeva finansijsko - baknarsko poslovawe, upravno poslovawe ,
velikoprodajno poslovawe.

3.8.1. POSTOJE]E STAWE (karta 1)
Poqoprivreda
U ukupnoj funkcionalnoj strukturi podru~ja GP Po`arevca zemqi{te koje se mo`e koristiti u
poqoprivredne svrhe zauzima oko 70% podru~ja obra|enog Planom.
Strukturu poqoprivrednih povr{ina, koje zauzimaju prostor od 3100ha, ~ine: oranice i ba{te,
vo}waci, vinogradi, livade i farme.
Poqoprivredne povr{ine su disperzno organizovane na celom podru~ju grada osim u u`oj i {iroj
centralnoj zoni. Eksploatcija poqoprivrednog zemqi{ta je izuzetno mala, obzirom na wenu
prostornu zastupqenost i usmerena je prevashodno na zadovoqewe li~nih potreba.
Najzastupqenije su povr{ine pod oranicama i ba{tama. Parcele su velikih i sredwih veli~ina,
pristup sa lokalnih i glavnih puteva je omogu}en a opremqenost infrastrukturom je nedovoqna.
Vo}waci koji se koriste za zadovoqewe li~nih potreba razvijeni su disperzno na teritoriji
Po`arevca, na malim povr{inama u okviru ba{ta.
Organizovana poqoprivredna gazdinstva nalaze se u severnom delu grada, kojima pripadaju
gazdinstvo Zabela (MZ Burjan), gazdinstvo poqoprivredne {kole (MZ Sopot), kao i kompleks
Qubi~evo, koji sa ergelom predstavqa reper jugozapadnog dela grada (MZ Vasa Pelagi}),
Danas se 70,0% ukupnih poqoprivrednih povr{ina obra|enih planom nalazi u individualnom
sektoru. Ostali oblici kori{}ewa obuhvataju dru{tveni sektor poqoprivredne organizacije i
zadruge i tzv. neorganizovanu zemqi{nu svojinu.
Prema popisu 2002 god., udeo ~isto poqoprivrednog stanovni{tva (na nivou op{tine) iznosio je
12.8 % (4262), aktivno je bilo 50,0 % a radno sposobnih 85% (od 20 do 55 godina). Prose~no
gazdinstvo imalo je na raspolagawu 3,21 ha obradivog zemqi{ta. Udeo gradskog stanovni{tva
koje obavqa poqoprivredne delatnosti iznosio je 0,1 %.
Usled dru{tveno politi~kih promena u posledwih petnaest godina, stawe u poqoprivredi se
konstantno pogor{ava o ~emu govore slede}i podaci: sukcesivno smawivawe povr{ina pod
obradivim zemqi{tem (uglavnom usled {irewa divqe gradwe), preovla|ivawe negativnih
trendova u sto~arstvu (naro~ito govedarstvu), primetna zapu{tenost znatnog dela wiva,
vo}waka, vinograda i seoskih dvori{ta, kao i okretawe mla|ih ~lanova poqoprivrednih
doma}instava od obra|ivawa zemqe i obavqawa drugih poslova na gazdinstvu.
[umsko zemqi{te nalazi se u jugozapadnom i severoisto~nom delu grada, uz reke V. Moravu i
Mogilu, i zauzima prostor od oko 290 ha. Posledwih decenija nekontrolisana eksploatacija
{uma prouzrokovala je veliko smawewe kapaciteta {umskih resursa Po`arevca.
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Proizvodne delatnosti
Proizvodne delatnosti Po`arevca organizovane su na tri na~ina:
- kao prostorna celina u jugozapadnom delu grada, uz magistralni put prema Beogradu (MZ
Vasa Pelagi} i MZ Gorwa Mala),
- linerno uz puteve prema V.Gradi{tu i Dragovcu,
- kroz "mre`u" objekata skladi{ta, hladwa~a, stovari{ta drvne gra|e, zanatskih
radionica..
Prostori za proizvodne delatnosti zauzimaju povr{inu od 215 ha, od ~ega se pod industrijskom
proizvodwom i preradom nalazi 125 ha, a prate}im sadr`ajima 90,0 ha (skladi{ta, hladwa~e,
radionice, stovari{ta drvne gra|e).
Industrijska proizvodwa organizovana je kao prostorna celina uz magistralni put prema
Beogradu (MZ Vasa Pelagi} i MZ Gorwa Mala) i ~ine je :
-Prehrambena industrija koja predstavqa 90% proizvodwe grada (Bambi, @itostik AD,
fabrika {e}era koja je van pogona, vo}e produkt, mlekara, Hrastova~a).
-Gra|evinska industrija je u povoju ( G.P. Stig)
Proizvodni pogoni mawih kapaciteta (skladi{ta, hladwa~e, mlekare, pogoni za preradu hrane,
stovari{ta drvne gra|e, zanatske radionice, saobra}ajna privreda..) locirani su disperzno na
teritoriji Po`arevca, kao i uz putne pravce prema V. Gradi{tu i Dragovcu.
Prema popisu 2002. godine broj zaposlenog stanovni{tva u proizvodwi iznosio je 5167 ( 29% od
ukupnog broja zaposlenog stanovni{tva), od ~ega u prera|iva~koj industriji 2951, gra|evinskoj
industriji 709, u proizvodwi elektri~ne energije i gasa 1507 zaposlenih.
Komercijalne funkcije - delatnosti usluge i poslovawa
Udeo komercijalnih delatnosti (poslovawe, trgovina, ugostiteqstvo...) u ukupnoj
funkcionalnoj strukturi grada je izuzetno mali. One su uglavnom koncentrisane u centralnoj
zoni uz va`nije objekte dru{tvenog standarda kao {to su Dom Kulture, Hotel, objekti uprave i
administracije.
Kao prate}i oblici individualnog i kolektivnog stanovawa, ovi sadr`aji, prvenstveno u formi
svakodnevne trgovine i poslovawa, razvijeni su u centralnoj zoni, kao i uz glavne magistralne
pravce prema Beogradu, V. Gradi{tu, Dragovcu...
Prema popisu 2002. broj zaposlenog stanovni{tva u komercijalnim delatnostima iznosio je
3254, {to predstavqa 18% od ukupnog broja zaposlenog stanovni{tva.
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Da bi se unapredio na~in kori{}ewa i kvaliteta ure|enosti poqoprivrednog zemqi{ta na
nivou grada, mesnih zajednica i pojedina~nih gazdinstava / preduze}a, potrebno je:
- obezbediti razvoj razli~itih oblika poqoprivredne proizvodwe, uz mogu}nost formirawa
mre`e gazdinstava radi postizawa boqih rezultata;
- uskla|ivawe ekonomskih interesa korisnika / vlasnika pojedinih zemqi{nih parcela sa
`eqama i interesima lokalnih zajednica na nivou naseqa i grada u celini;
- formirati kriterijume racionalnog kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta, odnosno voditi
ra~una o tesnoj me|uzavisnosti razvoja biqne i sto~arske proizvodwe;
- uspostavqawe ekolo{ki optimalnih odnosa izme|u poqoprivrednih, {umskih i drugih zelenih
povr{ina;
- obezbe|ewe materijalne podr{ke za sprovo|ewe programa iz subvencionih fondova,
inostranih finasijskih institucija i drugih izvora;
- obezbediti a`urirawe i uskla|ivawe katastarskog premera i zemqi{ta koje je u funkciji
poqoprivredne proizvodwe;
- obezbediti zakonske garancije za dugoro~ni zakup zemqi{ta, kao jednog od osnovnih
modaliteta poboq{awa agrarne strukture, ukrupwavawem kori{}ene povr{ine na ekonomski i
biolo{ki vitalnim porodi~nim gazdinstvima;
- obezbediti informati~ku i stru~nu podr{ku poqoprivrednicima pri izradi investicione
dokumentacije za osnivawe vi{egodi{wih zasada, sto~nih farmi i drugih proizvodnih
objekata, ukqu~uju}i i pripremu tipskih modela optimizacije poqoprivredne proizvodwe;
- obezbediti adekvatnu infrastrukturnu opremqenost poqoprivrednog zemqi{ta;
- uspostaviti redovno ispitivawe i kontrolu kvaliteta zemqi{ta, vode i drugih elemenata
`ivotne sredine;
- uspostaviti sistem a`urnih informacija i prognoza stawa na tr`i{tu pojedinih
poqoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Proizvodne delatnosti
U dugoro~noj koncepciji razvoja i razme{taja proizvodnih delatnosti i privrednih zona
postavqeni su slede}i ciqevi:
- obezbediti unapre|ewe i razvoj postoje}ih proizvodnih kapaciteta, u skladu sa odr`ivim
razvojem, kroz restruktuirawe tehnolo{kih procesa i remodelaciju, rekonstrukciju fizi~ke
strukture;
- reorganizacija i prenamena postoje}ih proizvodnih sistema, koji se nalaze u stambenim
strukturama, u poslovne ili proizvodne delatnosti koje su u skladu sa namenama u okru`ewu;
- aktivirawe razvoja malih i sredwih preduze}a radi zadovoqewa potreba tr`i{ta;
- obezbe|ewe adekvatne ponude lokacija razli~itih veli~ina u ciqu adekvatnog kori{}ewa
zemqi{ta i zadovoqewa potreba investitora;
- preduzimawe preventivnih mera u procesu proizvodwe u ciqu spre~avawa mogu}ih zaga|ewa
`ivotne sredine i ekolo{kih katastrofa.

3.8.2. CIQEVI RAZVOJA
Komercijalne funkcije - delatnosti usluge i poslovawa
Primarni ciq razvoja produkcionih sistema na podru~ju grada Po`arevca jeste obezbe|ivawe
uslova za formirawe radno-poslovnih zona, kako bi se realizovao proces zapo{qavawa
stanovni{tva i pove}awa ukupnog proizvodnog dohodka. Wegovo ostvarewe posti`e se,
kontinuiranim razvojem produkcionih delatnosti uz maksimalno o~uvawe zate~enih prirodnih
i ambijentalnih resursa i po{tovawe me|uzavisnosti sa ostalim gradskim funkcijama.
Poqoprivreda
Da bi se plan razvoja poqoprivredne proizvodwe adekvatno sproveo, neophodno je:
- obezbediti uslove za razvoj, za{titu i kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta radi
ekonomskog poboq{awa, uz maksimalno o~uvawe ambijentalnih i pejza`nih vrednosti
poqoprivrednog podru~ja;
- obezbediti razvoj poqoprivredne proizvodwe uz po{tovawe me|uzavisnosti sa povr{inama
pod {umom i izgra|enom strukturom.

- obezbediti razvoj novih i unapre|ewe postoje}ih komercijanih delatnosti (usluga, poslovawe)
u skladu sa potrebama stanovni{tva, investitora i lokalne zajednice;
- omogu}iti disperziju komercijalnih delatnosti u ciqu zadovoqewa svakodnevnih i
periodi~nih potreba;
- obezbediti organizacionu uskla|enost komercijalnih delatnosti sa drugim gradskim
funkcijama u preklapawu;
- aktivirati delatnosti usluge i poslovawa u mawe razvijenim delovima grada.
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3.8.3. KONCEPCIJA RAZVOJA
Poqoprivredna proizvodwa
Poqoprivredno zemqi{te na podru~ju obra|enom Planom zauzima prostor od 3100 ha.
Organizovano je disperzno na podru~ju grada, osim u u`oj i {iroj centralnoj zoni, pri ~emu
formira radijalni prsten oko gradskog tkiva.
Pove}awe povr{ina poqoprivrednog zemqi{ta nije predvi|eno, a planom se preporu~uje
intezivnije kori{}ewe na postoje}im povr{inama.
Planom predvi|eno poqoprivredno zemqi{te u severoistonom delu grada (MZ Bulevar), uz
obalu reke Mogile, preporu~uje se za zasade vo}waka i vinograda, a uz reku Mogilu kao
zemqi{te za po{umqavawe.
Poqoprivredne povr{ine koje zauzimaju zapadni i severni deo (MZ Sopot i MZ Burjan)
preporu~uju se za intenzivnu proizvodwu, kako biqnih, tako i `ivotiwskih vrsta.
Ostale poqoprivredne povr{ine integrisane su u individualne stambene strukture i
predstavqaju ba{te ili vo}wake koji se obra|uju za li~ne potrebe.
Planom je predvi}eno maksimalno kori{}ewe kompleksa Qubi~evo, kako za uzgoj kowa, tako i za
proizvodwu biqnih kultura.
Na podru~ju obra|enom planom predvi}aju se i nove lokacije za ribwake uz reku Moravu (MZ
Vasa Pelagi}), ukupne povr{ine 5,0 ha.
Planom je predvi|eno pove}awe povr{ine pod {umama za 250ha uz reke V. Moravu i Mogilu. U
skladu sa time je neophodno posvetiti posebnu pa`wu i o~uvawu postoje}eg fonda.
Proizvodne delatnosti
Planom predvi|ena proizvodna struktura zauzima prostor od 350 ha, od ~ega 110 ha pripada
industrijskoj priozvodwi, 35 ha prera|iva~koj, 95 ha malim proizvodnim pogonima i 110 ha
prate}im opslu`nim sadr`ajima (hladwa~e, skladi{ta, stovari{ta, radionice,
specijalizovane prodavnice).
Planirno je slede}e pove}awe povr{ina:
- 100 ha planirano je za male proizvodne pogone
- 20 ha za prera|iva~ku proizvodwu, shodno zahtevima tr`i{ta (uglavnom kao dopuna
poqoprivredi),
- 20 ha za prate}e sadr`aje (hladwa~e, skladi{ta, stovari{ta, radionice, specijalizovane
prodavnice)
Intenzivniji razvoj planiran je u jugozapadnom delu, uz postoje}u industrijsku zonu i to
pove}awem povr{ina prate}ih sadr`aja (hladwa~e, skladi{ta, stovari{ta, radionice,
specijalizovane prodavnice). Planom se preporu~uju i revitalizacija i modernizacija
industrijskih pogona, kao i prenamena, shodno zahtevima tr`i{ta uz uva`avawe stambene
strukture koja je tangira.
Uz putne pravce prema Beogradu, V. Gradi{tu i Dragovcu planira se intenzivniji razvoj
prera|iva~ke proizvodwe i opslu`nih - prate}ih sadr`aja (hladwa~e, skladi{ta, stovari{ta,
radionice, specijalizovane prodavnice).
Shodno o~ekivanoj transformaciji privrednih preduze}a i budu}oj orijentaciji na male
proizvodne pogone kao dominantnom vidu privrede, kao i tendenciji ta~kastog i linearnog
formirawa privrednih struktura uz glavne putne pravce, planirane povr{ine su
dimenzionisane tako da omogu}e {iroku lepezu lokacijskih ponuda (uz putne pravce i kao
dopuna stambenim strukturama).
Na podru~ju obra|enom Planom, prema potencijalnom ekolo{kom optere}ewu, utvr|uju se ~etiri
kategorije privrednih preduze}a:
Kategorija A - male firme koje prema nivou ekolo{kog optere}ewa mogu biti locirane unutar
stambenog naseqa i ne uti~u negativno na susedno stanovni{tvo, kao {to su pekarske i
poslasti~arske radwe, tehni~ki servisi;
Kategorija B - male i sredwe firme koje prema nivou ekolo{kog optere}ewa mogu biti locirane
na rubnim delovima stambenog naseqa tako da wihove funkcije ne uti~u negativno na susedno

stanovni{tvo, kao {to su ve}e elektromehani~ke radionice, skladi{ta gra|evinskog
materijala, prerada plasti~nih masa, fabrike hleba i drugo;
Kategorija V - firme koje prema nivou ekolo{kog optere}ewa mogu biti locirane na odre|enom
odstojawu od stambenog naseqa tako da wihova funkcija na tom rastojawu ne uti~e negativno na
susedno stanovni{tvo, kao {to su tr`ni centri i ve}a skladi{ta, prehrambena industrija,
tekstilna industrija, itd. Moraju se sprovoditi tehni~ko-tehnolo{ke, urbanisti~ke i
organizacione mere za{tite `ivotne sredine;
Kategorija G - firme koje prema nivou ekolo{kog optere}ewa mogu biti locirane na ve}em
odstojawu od stambenog naseqa, tako da wihova funkcija na tom rastojawu ne uti~e negativno
na susedno stanovni{tvo, kao {to su metaloprera|iva~ka industrija, pojedina~ni pogoni
hemijske industrije, ve}e klanice, prehrambena industrija, itd. Moraju se sprovoditi tehni~kotehnolo{ke, urbanisti~ke i organizacione mere za{tite u skladu sa zahtevima Zakona o
za{titi `ivotne sredine;
Komercijalne funkcije
Ukupna povr{ina u okviru Plana namewena komercijalnim funkcijama iznosi 610 ha, od ~ega je
460 ha predvi|eno za uslu`ne delatnosti, a 150 ha za delatnosti poslovawa.
Planom je predvi|eno unapre|ewe i razvoj kroz rekonstrukciju i izgradwu trgovinsko
zanatskih, kulturno zabavnih, turisti~ko ugostiteqskih i poslovno stambenih sadr`aja.
U centralnoj zoni grada predvi|a se unapre|ewe postoje}ih uslu`no poslovnih sadr`aja, kao i
aktivirawe novih u prizemqima postoje}ih stambenih objekata.
Linearni i ta~kasti razvoj poslovno uslu`nih delatnosti planira se uz glavne putne pravce
prema, Beogradu, V. Gradi{tu, a sa mawim kapacitetima na pravcima prema Dragovcu, Kostolcu ,
Zabeli, Petrovcu. Tako|e se predvi|a razvoj poslovno uslu`nih delatnoti u stambenim
strukturama i to:
- aktivirawem prizemqa postoje}ih stambenih objekata,
- rekonstrukcijom postoje}ih uslu`no poslovnih kapaciteta,
- izgradwom novih uslu`no poslovnih kapaciteta.
Uslu`ne delatnosti planirane su uz obalu reke Morave i rekreativnom centru Tulba, kroz
izgradwu novih turisti~ko ugostiteqskih i kulturno zabavnih sadr`aja. Planom je predvi|eno
aktivirawe obale kroz razvoj uslu`nih sadr`aja.

3.8.4. POSEBNA PRAVILA URE\EWA
Poqoprivredna pрoizvodwa
Prostori nameweni poqoprivredi se organizuju prema zahtevima kultura koje se uzgajaju, kao i
u odnosu na oblik i veli~inu parcele.
Poqoprivrednim povr{inama potrebno je obezbediti pristup, koji ne mora biti javni, niti put sa
asfaltnim ili betonskim zastorom.
Povr{ine se ne ogra|uju, ali je mogu}e postaviti zelenilo po rubu parcela.
Kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta za druge namene dozvoqeno je samo za podizawe
za{titnih {uma i drugog zelenila, kao i za ure|ewe stambenih, privrednih i infrastrukturnih
objekata na lokacijama koje su definisane odgovaraju}im planskim re{ewima. Na
poqoprivrednom zemqi{tu su dozvoqeni svi radovi koji doprinose pove}awu wegove
vrednosti kao faktora pqoprivredne proizvodwe, pod uslovom strogog po{tovawa ekolo{kih
ograni~ewa za trajno o~uvawe квалитета ukupnog prostora, a naro~ito:


sprovo|ewe hidrotehni~kih melioracija na bazi odgovaraju}ih programa koji su
uskla|eni sa vodoprivrednim osnovama,
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umre`avawe poqoprivrednog zemqi{ta u razne vidove za{titnog zelenila, {to se ne
odra`ava na smawewe povr{ina kori{}enih u poqoprivredne svrhe,
opremawe poqoprivrednog zemqi{ta putnom mre`om i drugim vidovima tehni~ke
infrastrukture u funkciji unapre|ewa ekonomskih uslova poqoprivredne proizvodwe,
promena namena kori{}ewa pojedinih kategorija poqoprivrednog zemqi{ta na osnovu
detaqnog ispitivawa prirodnih i tr`i{nih pogodnosti i ograni~ewa,
podizawe sto~arskih farmi i drugih ekonomskih zgrada na poqoprivrednim povr{inama
u skladu sa sanitarnim standardima i drugim uslovima utvr|enim zakonom,
postoje}i pojedina~ni stambeni objekti na poqoprivrednom zemqi{tu se zadr`avaju.

Na poqoprivrednom zemqi{tu ne planira izgradwa fizi~ke strukture osim slede}ih prate}ih
objekata: magacini za repromaterijal (seme, ve{ta~ka |ubriva, sadnice i sl.), objekti za
proizvodwu povr}a u zatvorenom prostoru (staklenici), objekti za proizvodwu gqiva,
glistewaci, treseti{ta, aerodromi za poqoprivrednu avijaciju, prosecawe poqskih puteva,
ribwaci i objekti u sto~arstvu (sto~ne farme, ergele, hipodromi i sl.) kao i objekti od op{teg
interesa utvr|eni na osnovu zakona.
Za{titno odstojawe izme|u stambenih objekata i oranica, odnosno planta`nih vo}waka koji se
intenzivno tretiraju ve{ta~kim |ubrivom i pesticidima je najmawe 800 m. U za{titnom pojasu
izme|u granice poqoprivrednih parcela i obale vodotoka od 10 m nije dozvoqeno kori{}ewe
pesticida i ve{ta~kih |ubriva. Minimalna za{titna odstojawa izme|u granice kompleksa
sto~nih farmi i objekata u susedstvu su: od stambenih zgrada 200 m, od magistralnih puteva 200
m, od re~nih tokova 200 m i od izvori{ta vodosnabdevawa 800 m. Navedena rastojawa mogu biti
i ve}a ako to poka`e "Analiza uticaja na `ivotnu sredinu" za farme sa preko 500 uslovnih
grla, kao i objekti od op{teg interesa utvr|eni na osnovu zakona.
Farme `ivotiwa
Svaka novoizgra|ena farma treba da poseduje dehidrator ili da joj se omogu}i wegovo
kori{}ewe i prostore za lagerovawe hrane i stajwaka. Kod podizawa farme voditi ra~una da
wihova dinamika bude u korelaciji sa dinamikom pove}awa obima proizvodwe sto~ne hrane.
Ogra|uje se drvenom ogradom, ili u kombinaciji sa zelenilom, visine do 1,80m.
Potrebno je obezbediti kolski pristup. Parkirawe re{iti u okviru kompleksa.
Prikqu~ke za infrastrukturu, planirati sa kolske saobra}ajnice. Oblikovawe terena
izvesti u skladu sa morfolo{kim karakteristikama terena. Svi primeweni materijali
treba da budu prirodni i u skladu sa pravilima op{teg ure|ewa.
Prate}i elementi – pojilice, hranilice, drvene nadstre{nice, se mogu locirati u okviru
kompleksa.
Pri podizawu sto~arskih farmi i drugih ekonomskih zgrada na poqoprivrednim povr{inama,
neophodno je voditi ra~una o sanitarnim standardima i drugim uslovima utvr|enim zakonom.
[umarstvo
Gazdovawe sprovoditi oprezno ne naru{avaju}i suvi{e koheziju {umskog masiva, odnosno sklop
sastojina, daju}i prednost svemu onome {to doprinosi poboq{awu stawa u {umama, pove}awu
wihove stabilnosti i prinosne snage;
U svakoj sastojini te`iti stvarawu optimalnog stawa u pogledu me{ovitosti, strukture i
obraslosti, kako bi se obezbedilo trajno optimalno ostvarivawe svih funkcija {uma;
Proizvodwa u {umi (iskori{}avawe {uma) treba da je u zavisnosti od potreba trajnog
odr`avawa optimalnog funkcionalnog stawa {ume, istovremeno, u skladu sa tim, u svakoj
sastojini postupak sa {umom i weno stawe treba da omogu}i u potpunosti kori{}ewe
potencijalne proizvodne snage stani{ta;

Obezbediti za{titu od biqnih bolesti i {teto~ina, organizovawem prognozne slu`be, primenu
mera preventivne za{tite i odgovaraju}im u~e{}em u nau~no-istra`iva~kom projektu
"Istra`ivawe pojave su{ewa {uma i iznala`ewe mera za o~uvawe najva`nijih vrsta {umskog
drve}a u SR Srbiji";
Preduzimati mere radi za{tite {uma od po`ara i drugih elementarnih nepogoda bez obzira na
vlasni{tvo, pridr`avaju}i se zakonskih propisa, {to podrazumeva tehni~ku opremqenost za
preventivu, i sve stepene interventne za{tite {uma od po`ara;
Organizovati stru~nu, potpunu i efikasnu ~uvarsku i lova~ku slu`bu radi o~uvawa i ja~awa
postoje}eg {umskog fonda (flore i faune) bez obzira na vlasni{tvo, radi spre~avawa svih
vidova degradacije (bespravne se~e, kr~ewe {uma, bespravni lov i ribolov, bespravne gradwe,
napasawe stoke u zabrawenim delovima, pristup, napasawe i brst koza u {umama, svi vidovi
zaga|ewa sredine i sl.);
Proizvodne delatnosti
Industrijske kapacitete opremiti neophodnom primarnom i prate}om infrastrukturom.
Omogu}iti direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa saobra}ajnih povr{ina.
Omogu}iti nesmetani prolaz kroz parcele izgradwom i ure|ewem pe{a~kih staza do i oko
objekata. Manipulativne radne povr{ine opremiti kvalitetnom podlogom, a ostale povr{ine i
pe{a~ke pristupe do objekata opremiti kvalitetnim poplo~awem i odgovaraju}om rasvetom.
Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, `ardiwere, osvetqewe..).
Kapacitete prera|iva~ke proizvodwe opremiti neophodnom primarnom i prate}om
infrastrukturom. Omogu}iti direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa
saobra}ajnih povr{ina. Omogu}iti nesmetani prolaz kroz parcele izgradwom i ure|ewem
pe{a~kih staza do i oko objekata. Manipulativne radne povr{ine opremiti kvalitetnom
podlogom. Pristupe do objekata opremiti kvalitetnim poplo~awem i odgovaraju}om rasvetom.
Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, `ardiwere, osvetqewe..)
Zanatske kapacitete opremiti neophodnom primarnom i prate}om infrastrukturom. Omogu}iti
direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa saobra}ajnih povr{ina. Slobodne
povr{ine na parcelama obezbediti za ure|ene zelene povr{ine u kombinaciji niskog i visokog
rastiwa, a ostale povr{ine i pe{a~ke pristupe do objekata opremiti kvalitetnim poplo~awem i
odgovaraju}om rasvetom. Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke,
`ardiwere, klupe, osvetqewe..)
Prate}e – opslu`ne kapacitete (hladwa~e, skladi{ta, stovari{ta, radionice,
specijalizovane prodavnice) opremiti neophodnom primarnom i prate}om infrastrukturom.
Omogu}iti direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa saobra}ajnih povr{ina.
Omogu}iti nesmetani prolaz kroz parcele izgradwom i ure|ewem pe{a~kih staza do i oko
objekata. Manipulativne radne povr{ine opremiti kvalitetnom podlogom, a ostale povr{ine i
pe{a~ke pristupe do objekata opremiti kvalitetnim poplo~awem i odgovaraju}om rasvetom.
Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke, `ardiwere, klupe, osvetqewe..)
Komercijalne funkcije
Poslovne kapacitete opremiti neophodnom primarnom i prate}om infrastrukturom. Omogu}iti
direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa saobra}ajnih povr{ina. Slobodne
povr{ine na parcelama obezbediti za ure|ene zelene povr{ine u kombinaciji niskog i visokog
rastiwa, a ostale povr{ine i pe{a~ke pristupe do objekata opremiti kvalitetnim poplo~awem i
odgovaraju}om rasvetom. Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za otpatke,
`ardiwere, klupe, osvetqewe..)
Uslu`ne kapacitete opremiti neophodnom primarnom i prate}om infrastrukturom. Omogu}iti
direktne pristupe do objekata na parceli neposredno sa saobra}ajnih povr{ina. Omogu}iti
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3.9. INFRASTRUKTURA

Секундарна градска мрежа обухвата: подстанице од прирубница измењивача топлоте, спољни
развод цевовода до објеката и секундарну инсталацију централног грејања објеката. Грејни флуид je
топла вода следећих параметара: t=90/70°C, PN 6 bara. Мрежа је изведена фабрички предизолованим
цевима положеним у ров. Дужина трасе изграђене примарне и секундарне мреже је око 70 км.
Кабловском мрежом која прати све примарне водове остварује се управљање радом и даљински
надзор ТПС. Њима су сви регулатори повезани на ПЦ рачунар у диспечерском центру где се врши
аквизиција података и где се могу остварити промене режима рада регулатора и појединих параметара.

3.9.1.СИСТЕМ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

УЛАГАЊА У ДОГРАДЊУ СИСТЕМА

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Да би се топлификациони систем градова Пожаревца и Костолца изградио до коначног конзума
од 315 МW треба урадити следеће:
1. Изградити станицу за подизање притиска, која се смешта у месту Ћириковац, на растојању од 9км од
топлотног извора. У њој се граде два реда паралелно повезаних пумпи, на потисном и повратном
магистралном цевоводу. Ове пумпе дижу притисак мрежној води на потребну вредност, у зависности
од хидрауличких карактеристика целокупне мреже.
2. Проширити градску мрежу Пожаревца и Костолца са околним насељима Кленовник и Ћириковац.
Будућа градска примарна и секундарна мрежа се изводи челичним цевима фабрички предизолованим
полиуретаном, са двожичним системом за дојаву цурења. Цеви се полажу у ров. Укупна дужина
будуће мреже је око 200 км. Такође треба изградити за подручја са веђом густином зонске
топлопредајне станице чији се број процењује на 240, и 760 индивидуалних подстаница за подручја
ређе густине насењености.
Предрачунска вредност наведених радова креће се око 2,6 милијарди динара или ц.ц. 38,6
милиона ЕУРА.

nesmetani prolaz kroz parcele izgradwom i ure|ewem pe{a~kih staza do i oko objekata.
Slobodne povr{ine na parcelama obezbediti za ure|ene zelene povr{ine u kombinaciji niskog
i visokog rastiwa, a ostale povr{ine i pe{a~ke pristupe do objekata opremiti kvalitetnim
poplo~awem i odgovaraju}om rasvetom. Prostore opremiti potrebnim mobilijarom (kante za
otpatke, `ardiwere, klupe, osvetqewe..)

Даљинско снабдевање топлотном енергијом започето је још 1987. године. Реализација
топлификационог система је рађена парцијално у више фаза:
1. У првој фази привремени извор топлоте, снаге 26 МW, користио је топлотну енергију из Фабрике
шећера и Месне индустрије Пожаревац (МИП). Сем привременог извора топлоте изграђени су
магистрални правци примарне градске мреже и топлопредајне станице уместо постојећих локалних
котларница. Тако је на топлификациони систем прикњучено око 2000 корисника укупне топлотне
снаге 34 МW. Привремени извор није у функцији од 1996. године.
2. У другој фази, изградњом вреловода Костолац - Пожаревац, систем је прикључен на Термоелектрану
"Костолац А” у децембру 1996. године.
Топлотни извор за даљинско грејање градова Пожаревца и Костолца су Термоелектране
"Костолац А” - блокови А2 (базни топлотни извор) и А1 (вршни топлотни извор) и “Костолац Б” –
блокови Б1 и Б2 (повезани су са блоковима А реверзибилним пароводом)
За случај испада турбина електрана из погона, предвиђен је хаварни извор и измењивачи за
хаварни рад са свежом паром различитих параметара која није извршила рад у турбини.
Измењивачко-пумпна станица (ИПС) смештена је у оквиру Термоелектране "Костолац А".
Тренутни капацитет ИПС-а је 64 МW (измењивачи за хаварни рад) и 106 МW (базни), који могу да се
истовремено користе у паралелном раду. У крајњој фази ИПС ће имати капацитет 64 МW (измењивачи за
хаварни рад) и 232 МW (за рад са базним и вршним извором) за грејање Пожаревца и Костолца. У ИПС
се врши комбинована централна регулација система даљинског грејања (квантитативно-квалитативна) и
има задатак да топлотну снагу коју извор предаје конзуму прилагоди стварним потребама система .
Магистрални вреловод Костолац-Пожаревац служи за транспорт вреле воде, температуре
130/75°C, притиска NP 16, од ИПС до примарне градске мреже Пожаревца. Вреловод је изведен од
челичних шавних цеви пречника ∅660,4x7,1 mm и води се кроз градско подручје Костолца и Пожаревца
подземно у бетонском каналу, а на осталом подручју надземно на ниским стубићима. На магистралном
вреловоду су предвиђени прикључци за следећа насељена места: Костолац, Кленовник, Ћириковац и
Пожаревац. Укупан конзум свих потрошача је 315 МW.
Примарна градска мрежа обухвата: цевовод од завршетка вреловода на улазу у град до
топлопредајних станица (ТПС) и топлопредајне станице са припадајућом опремом. Примарна градска
мрежа изграђеног конзумног подручја града Пожаревца је изведена на два начина:
- Магистрални правци - крак "0", забелски крак, крак "I" и крак "II", су канално вођени и изграђени
су челичним цевима, изоловани стакленом вуном у облози од терпапира.
- Прикључци од су изведени челичним цевима фабрички предизолованим полиуретаном, средње
густине 80 кг/м3, у обложној цеви од тврдог полиетилена.
Топлпредајне станице (ТПС) су индиректног типа са измењивачем топлоте, регулацијом
температуре у зависности од спољне температуре и мерењем утрошка топлотне енергије ултразвучним
мерачима протока. Тренутно је изграђено 74 зонских топло предајних станица и 160 индивидуалних
топлопредајних станица. Укупан конзум тренутно прикључених објеката је 64МW.

АНАЛИЗА ТОПЛОТНОГ КОНЗУМА

Изградњом вреловода Костолац Пожаревац створена је могућност за прикључењем све већег
броја објеката на систем даљинског грејања па је тренутно на топлификациони систем прикључено 74
зонских и 160 индивидуалних подстаница, које као такве обезбеђују топлоту за грејање пословног и
стамбеног простора.
Грејани стамбени простор
Повшина Запремина Топлотна снага

м2
264303

м3
687180

кW
37002

Грејани пословни простор
Повшина
Запремина
Топлотна снага

м2
197845

м3
514397

кW
27698

Укупна топлотна
снага потрошача

кW
64700

ПЕРСПЕКТИВНИ КОНЗУМ ПОЖАРЕВЦА
Перспективно на топлификациони систем Пожаревца могу се прикључити зоне на којима је по
ГУП-у дефинисана густина насељености већа од 55 становника/ha, а степен изграђености већи од 50%:
Степен
изграђ.

мах
мин

Грејани стамбени простор
Повшина
Топлотна снага

м2
3.299.859
1.025.658

kW
461.980
143.592

Грејани стамбени простор
Повшина
Топлотна снага

м2
774.041
240.586

kW
108.366
33.682

Укупна топлотна
снага потрошача

kW
570.346
177.274
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Реална топлотна снага потрошача који се на основу досадашњег искуства прикључују на
топлификациони систем износи 80 % од максималне снаге зоне, односно она се прочењује на 456.277
kW.
Измењивачко-пумпна станица у Термоелектрани «Костолац А» сем Пожаревца треба да снабдева
топлотном енергијом и следећа насељена места:

Назив насеља

Место прикључења

Стари Костолац
ИТПС
Десна
страна ИТПС
Костолца
ВКП РК 103
ВКП РК 106
ВКП РК 109
ВКП РК 111
Лева страна Костолца
ВКП РК 111 лева стр.
ВКП НО 202
ВКП РК 203
ВКП РК 201
ВКП Кленовник 1
Кленовник
ВКП Кленовник 2
ВКП Дробилана
Рудник Ћириковац
ВКП
Ћириковац
ВКП
Пожаревац
ВКП
УКУПНО - QУК

Топлотна
потрошача
kW
7.000
33.000
4.600
1.400
1.595
10.930
1.000
3.000
3.000
5.369
2.709
2.732
750
2.000
7.500
458.270

снага Укупна
снага
kW
7.000
33.000

топлотна

Средње месечне вредности температура у грејном периоду су:

Октобар
9,3 0С

Новембар
5,6 0С

Фебруар
2,5 0С

Март
6,7 0С

Април
10,6 0С

Промена топлотног оптерећења и стварно потребне снаге извора за даљинско грејање градских
средина, дефинише се на основу фактора једновремености топлотног оптерећења потрошача и стварног
топлотног оптерећења у функцији спољашње температуре:
где су:

Qти (МW) - потребна инсталисана снага топлотног извора
Qк (МW) – стварно топлотно оптрерћрње у фукцији спољне температуре
Кј - фактор једновремености топлотног оптерећења потрошача
КГ - коефицијент губитака топлоте при дистрибуцији од извора до потрошача
Кј = 0,68 х (Ксв + Кг) + 0,75 Кв

6.181

Јануар
-0,87 0С

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ СНАГЕ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ЗА ПОКРИВАЊЕ ТОПЛОТНОГ
КОНЗУМА

Qти = Кј x Qк х КГ

30.984

Децембар
2,1 0С

Ксв = 0

9.500

Кг = 0,81

456.277
542.942

Ксв = 0,19 -

где је :

учешће припреме санитарне потрошне топле воде у укупном
топлотном оптерећењу конзумног подручја
учешће топлотног оптерећења за грејање стамбених објеката
у конзумном подручју,
учешће топлотног оптерећења за грејање јавних и пословних објеката
у конзумном подручју,

Одавде је:

АНАЛИЗА СНАГЕ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА

Кј = 0,68 х (0 + 0,81) + 0,75 х 0,19 = 0,6933
Ради сигурности усваја се коефицијент стварног топлотног оптерећења Кј = 0,7

АНАЛИЗА КЛИМАТСКИХ УСЛОВА
Анализом средњих дневних температура за Пожаревац у периоду од 1971 до 2000 године,
добијени су следећи резултати:
- Спољашња пројектна температура је -18 0С,
- Грејни период је од 15 октобра до 15 априла односно 180 дана,
- Спољашње температуре ниже од -12 0С трају 0,82 дана,
- Најхладнији месец је јануар, просечна температура -0,87 0С
- Вероватноћа појаве температура нижих од -12 0С у посматраном временском периоду је била
0,5%.

Промена топлотног оптерећења и стварно потребне снаге извора у функцији спољашње
температуре је:
Qк = (тн - тс) /(тн – тсп) x Qном (kW)
тсп = - 18 0С - спољашња пројектна температура
тн = 20 0С - температура у објектима
тс = -0,870С – просечна температура најхладнијег месеца
Qном
- пројектно топлотно оптерећење
Qк
- топлотно оптерећење према спољашњој температури
Qк = (20 +0,87) /(20 + 18) x 542942 (kW) = 298189 кW
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Потребна снага топлотног извора:

ПРОГРАМСКА КОНЦЕПЦИЈА

КГ = 1,04 - 1,06 усваја се КГ = 1,05 због стања дистрибутивне мреже

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Qти(ипс) = 0,7 х 298,19х 1,05 = 219,17МW

Што тачнијом статистичком обрадом потенцијалних потрошача топлоте из постојећег фонда
објеката (пословних, јавних, стамбених) и објеката планом предвиђених за изградњу утврдити:
- Број, величину и распоред будућих конзумената топлоте,
- Величину и густину конзумената конзумних подручја,
- Потребну количину топлотне енергије уз оптимално поштовање основног концепта и већ
изграђеног магистралног дела дистрибутивне топловодне мреже,
- У складу са развојним плановима дистрибутера топлотне енргије и урађеном планском
документацијом створити услове за изградњу нове Топлане са природним гасом као примарним
енергентом.
- Размотрити и концепте снабдевања топлотном енергијом из обновљивих топлотних изворасунца и ветра.

Анализом добијених резултата, закључује се да је инсталисана снага измењивачко-пумпне станице Qипс
= 221 МW покрива потребе потрошача и при просечним спољашњим темперстурама у најхладнијем
месецу и коефицијентом једновремености 0,7.

ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ ОДРЖИВОГ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
За проширење система даљинског снабдевања топлотом на новим локацијама морају бити
задовољени климатски, енергетски и општи услови као и најважнији критеријуми:
- Повољна густина топлотног оптерећеља, односно минимална густина оптерећеља за коју је
економски оправдано градити систем дањинског грејања qмин (МЈ/с/км2),
- Повољно специфично оптерећење по дужини разводне мреже даљинског снабдевања топлотном
енергијом q 1 мин (МЈ/с/км),
- Повољан коефицијент даљинског грејања (климатски критеријум) КПР (%),
- Повољан однос топлотног оптерећења извора топлоте и укупног максималног оптерећења
конзумног подручја које се снабдева топлотом,
- Повољно годишње искоришћење инсталисане снаге извора.
- Повољно трасирање магистралних праваца примарне и секундарне мреже
- Лоцирање заједничких (зонских)топлопредајних станица (ЗТПС),тако да се омогући трасирање
примарне и секундарне мреже која даје најповољније техноекономске резултате.
При чему водити рачуна о концепцији и параметрима већ постављеног система даљинског
грејања као и о капацитетима већ изграђених постројења-топлотног извора, магистралног вреловода и
градских цевовда.
Поред ових изразито енергетско-економских критеријума за решење система снабдевања
топлотом нових градских целина и индустријских зона, мора се водити рачуна о еколошким условима
као и условима хигијене и комфора.
Задовољењем наведених критеријума постижу се:
- Рационалнија потрошња примарне и крајње (секундарне) енергије,
- Већа могућност праћења и регулисања оптерећења у зависности од спољашњих климатских
услова укупног енергетског система града Пожаревца,
- Могуће искоришћење комбинованог извора енергије са најцелисходнијим техно-економским
решењем
- Могућност већег степена аутоматизације постројења за грејање објеката а тиме рационалнијег и
сигурнијег вођења процеса производње и дистрибуције топлотне енргије,
- Уштеда у потребном простору за изградњу извора топлоте,

ОСТАЛЕ МЕРЕ
Детаљна идентификација стања постојеће дистрибутивне мреже и стања кућних подстаница и
утврђивање мера за оптимизацију истих кроз усклађивање са основним критеријумима изградње ових
система.
Израда Регулационих планова на подручју града и утврђивање јавног грађевинског земљишта, као и
парцелација на катастарским парцелама на којима је предвиђена изградња заједничких (зонских)
топлопредајних станица.

3.9.2. УВОД У ГАСИФИКАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Свет има огромне резерве природног гаса, а још долази до открића нових. Иако се током
протекле две деценије потрошња природног гаса у свету удвостручила, достигавши 2206
милијарди м3 доказане резерве гаса су се утростручиле и износе данас 146 трилиона м3 те
коначно и знатно превазишле резерве нафте. При данашњем темпу потрошње могу да трају 70
година.
Предност коју природни гас као гориво има у техничкој примени над осталим енергетским
изворима с једне стране, и чињенице да је врло конкурентан по цене, с друге стране, чине
подобну комбинацију за широки спектар коришћења природног гаса.
Знатне предности природном гасу даје и актуелна забринутост за животну околину.
Предност гаса као горива, погодног за примену у технолошко-термичке сврхе, над
стандардним чврстим и течним горивом у индустрији и домаћинству је многострука.
Неке од њих су:
- нижа цена коштања,
- уједначена топлотна вредност,
- потпуно сагоревање (без несагоривих остатака),
- висок термички степен искоришћења на потрошачким местима,
- лак транспорт и надгледање инсталације и др.
Досадашњи разлог заостајања примене гаса у Републици Србији је био недостатак
основне енергетске стратегије о начину решавања енергетских потреба и у оквиру тога
дефинисана улога природног гаса. Међутим, почетак увоза гаса из Русије осамдесетих годнина
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допринео је развоју гасоводног система у Србији, чиме је повећан његов значај у енергентском
билансу.
У Србији након изградње магистралног гасовода Хоргош-Параћин те Батајница-Зворник,
као примарне фазе гасификације и увођења природног гаса у градове те супституција код већих
индустријских потрошача отворила се могућност шире примене гаса у сектору широке
потрошње.
Изградњом гасовода Хоргош-Госпођинци-Батајница-Велика Плана-Параћин, односно
Сента-Мокрин-Елемир-Панчево-Смедерево-магистрални гасовод (Велика Плана), створене су
веома повољне могућности за укључење осталих индустријских потрошача (на гравитирајућем
подручју и за широку потрошњу) у систему гасне мреже Републике Србије.
Непосредна близина магистралног гасовода граду (око 15 км), као знатне предности
природног гаса над осталим видовима енергије, инвестиционом и експлоатационом погледу
чине добре предпоставке и отварају велике могућности у примени природног гаса у сектору
широке потрошње града односно општине Пожаревац и приградских насеља.
Довођење и експлоатација природног гаса у Пожаревцу за сада ограничена је искључиво
на израђену СТУДИЈУ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОПРАВДАНОСТИ “ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА, ПОДРУЧЈА СТИГА И КУЧЕВА”.
Изградњом гасовода до Пожаревца гас би се као универзални енергетски извор користио и
у индустрији и у комуналним и јавним објектима и у домаћинствима, тј. за грејање простора,
технологију, припрему топле воде и припрему хране.
С обзиром на компаративне предности примене природног гаса као директног енергетског
извора, даље запостављање или одлагање примене овог енергента, посебно у широкој
потрошњи чини се неоправданим и поред објективних проблема на које се наилази, као што је
на пример велика цена довођења гасовода до Пожаревца, као и наглашена сезонска потрошња.

2. ПРИМАРНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Изграђени магистрални гасовод Хоргош-Госпођинци-Батајница-Велика Плана-Параћин,
чини окосницу гасоводног система СР Југославије, са великим прстеном Сента-Мокрин-ЕлемирПанчево-Смедерево-Велика Плана и значајним крацима: Госпођинци-Нови Сад-Беочин;
Госпођинци-Елемир-Банатски Двор; Батајница-Панчево; Батајница-Шабац-Лозница-Зворник;
Баточина-Крагујевац-Краљево; Београд-Аранђеловац и Параћин-Крушевац.
На овај систем који је пројектован за максимални радни притисак од 50 бар и годишњи
капацитет од 3,8 милијарди м3 гаса, повезани су сви већи градови Војводине а у осталим
деловима Републике, градови у гравитирају}ем подручју: Београд, Младеновац, Аранђеловац,
Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Светозарево, Параћин, Крушевац,
Крагујевац, Краљево, Чачак (у изградњи), Шабац и Лозница.
Магистрални правац чине гасоводи пречника ДН 750; ДН 600; ДН 450 и ДН 350 мм.
На њему су изграђена примопредајна места у Хоргошу и Батајници, компресорска станица
у Батајници и телеметријски центри у Новом Саду и Београду.
Примарни гасоводни систем Републике Србије глобално чине:
1. 516 км МГ,
2. 766 км РГ и ДГ,
3. 110 ГМРС,
4. 300 км ГМ и
5. преко 200 МРС

3. АНАЛИЗА ПОТРОШАЧА И ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ
ПАРАМЕТАРА ПОТРЕБА У ГАСУ
Анализа потенцијалних потрошача гаса своди се на
1. варијанта, магистрални гасовод Осипаоница-Пожаревац (преко Љубичева), потенцијални
потрошачи били би првенствено у индустријској зони града Пожаревца,
2.
варијанта, крак разводног магистралног гасовода који иде према ТЕ Костолац Б са
огранком према Сиракову, где би потрошачи били индустрија Костолца и могла би се
градска топлана везати на гасовод,
3. варијанта, крак разводног магистралног гасовода који иде према Кучеву, потрошачи би
били и индивидуални стамбени и индустријски и привредни субјекти.

4.

КАПАЦИТАТИВНЕ МОГУЋНОСТИ ГАСОВОДНОГ
СИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ,
ОДНОСНО, ОЦЕНА ОПРАВДАНОСТИ ГАСИФИКАЦИЈЕ
ПОЖАРЕВЦА, ПОДРУЧЈА СТИГА И КУЧЕВА

Капацитативне могућности гасоводног система за снабдевање општине Пожаревац које су
разматране у овој студији су:
1. варијанта, магистрални гасовод Осипаоница-Пожаревац (преко Љубичева),
2. варијанта, крак разводног магистралног гасовода који иде према ТЕ Костолац Б са
огранком
према Сиракову,
3. варијанта, крак разводног магистралног гасовода који иде према Кучеву.
Оцена оправданости гасификације Пожаревца, подручја Стига и Кучева зависи од следећих
параметара:
- цене и могућности реализације (рентабилност опада од варијантр 1. до варијанте 3.),
- исплативости за град Пожаревац обзиром да је у функцији јако добро пројектован
градски систем даљинског грејања који је примаром везан за топлану у Костолцу,

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Избор потенцијалне варијанте која би се даље обрађивала кроз главни пројекат за
коришћење гаса у широкој потрошњи, извршен је кроз анализу насељског простора и његовом
подвргавању скупу релевантних критеријума.
Систем критеријума у највећој мери обухвата битне показатеље који описују кориснике
система и њихове могуће потребе за топлотном енергијом, техничке могућности да се они
задовоље као и економске могућности становништва анализираних градова и насеља да ове
потребе реализује.
Ограничења која се јављају у потрошњи, везују се за неравномерност потрошње и
различитих могућности прикључења нових насеља и потрошача.
Међутим, при избору нових градова или насеља потрошача или зона потрошње као и
динамике прикључења потрошача, уважавани су следећи параметри:
- близина изграђене мреже,
- густина конзума гаса у широкој потрошњи,
- равномерност коришћења гаса
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-

економски положај потрошача,
еколошки захтеви
изграђеност енергетске инфраструктуре.

* БЛИЗИНА ИЗГРАЂЕНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ
Основ за изградњу гасне мреже у Пожаревцу и даље до Кучева пре свега је чињеница да
постоје изграђени примарни капацитети гасовода средњег и високог притиска, као и Главне
мерно-регулационе станице у чијим капацитетима постоје резерве код Велике Плане али и
могућност доградње истих као и ширењу крака гасоводне мреже даље према Пожаревцу,
Љубичеву, Осипаоници, Забели, Дубравици па све до Кучева.
Повезивање постојећих изграђених капацитета и инсталација са будућом гасоводном
мрежом омогућава рационалније коришћење постојећих инсталација.

дистрибуције загађивача ваздуха, извесно је да се све зоне односно субјекти, потенцијални
корисници гаса.Систем градског даљинског грејања који тренутно ради преко топлане која користи
чврсто гориво угаљ као извор енергије – у будућности би се могао заменити гасом.
Обзиром на чињеницу да се већина стамбених јединица, пословних простора и
индустријских постројења обезбеђује топлотном енергијом посредством централизованог
вреловодно-топловодног система, потребно је направити динамичко оперативни план могуће
комбинације са мрежом гасификације.
Ово важи за градове Костолац и Пожаревац, али не и за остала насеља у региону све до
Кучева где не постоји даљински систем грејања, те се ова насеља апсолутно могу покрити мрежом
гасификације.
НАПОМЕНА:

* РАВНОМЕРНОСТ КОРИШЋЕЊА ГАСА

Обзиром да је последњих месеци дошло до интезивирања активности у вези довођењем
гасоводног система до града Пожаревца, разводног гасовода РГ08-05, ЈП "СРБИЈАГАС" из
Новог Сада организациони део "БЕОГРАД" установио је предлог нове трасе гасовода (у односу
на већ наведена варијантна решења ИДЕЈНЕ СТУДИЈЕ...), као и идејним решењем за исти, а
све у циљу реализације планом и програмом предвиђене гасоводне мреже у Републици Србији.
Ново предложена траса је Острово-Пожаревац-Осипаоница и представља надградњу 1.
варијанте која је понуђена кроз студију и идејни пројекат оправданости. Својим решењем траса
тангира подручје града Пожаревца са западне стране.
У сваком случају ново решење предложено је на основу анализа стања на терену,
валоризацијом природних и створених физичко-географских карактеристика, снимањем на
терену и анализом постојеће планске документације, као и на основу општих прописа и
правила, односно на основу будуће најекономичније изградње, а касније и експлоатације новог
система.
Предложена је траса разводног гасовода РГ08-05 од Острова до Осипаонице, односно нова
траса пролазила би територијама општина Пожаревац и Смедерево.

Овај параметар може да буде веома важан код дефинисања приоритета с обзиром да је
за гасни систем доста неповољно коришћење гаса само сезонски, односно за потребе грејања,
па се овај проблем као такав мора систематски решавати кроз израду Главног пројекта.

НАПОМЕНА:
Подаци коришћени из,

* ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ

СТУДИЈЕ
И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ОПРАВДАНОСТИ
“ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ПОДРУЧЈА СТИГА И КУЧЕВА”

* ГУСТИНА КОНЗУМА ГАСА У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
Овај параметар дефинише однос између конзума гаса, односно густине становања по
јединици површине земљишта и један је од најутицајнијих фактора на техно-економски аспект
гасификације широке потрошње.
И упркос чињеници да је тешко квантификовати овај параметар и утврдити његову
оптималну вредност, поготово због етапности градње, која је опет условљена неким другим
параметрима, тежи се да његова вредност буде што већа јер се тако директно утиче на
јединичну вредност целог система.

Предност прикључења гаса могу имати и потрошачи који се налазе у зонама града где су
изражени проблеми заштите животне средине због коришћења чврстих горива или због
неповољних климатских услова.
Природни гас као еколошки најповољније конвенционално гориво, може да допринесе
побољшању животне средине, тако да се и тај аспект увек мора имати у виду приликом
дефинисања приоритета.
* ИЗГРАЂЕНОСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Овај параметар је веома битан при одлучивању о динамици прикључења појединих зона у

рађене у Београду, децембра 1999. године
од стране,
УДРУЖЕЊА ЗА ГАС ЈУГОСЛАВИЈЕ
И
ЦЕНТРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
од аутора,

граду.
Уколико се на неком подручју налази изграђена енергетска инфраструктура која не омогућава
нормалан живот потрошача, као што је преоптерећена електродистрибутивна мрежа или недовољни
капацитети трафостаница или топлопредајних станица, то подручје треба да има приоритет, како би се
спречила нерационална градња и непотребно трошење.
Полазећи од достигнутог нивоа и присутних условљености у развоју гасификације и
топлификације појединих подручја града, концепције развоја појединих градских зона, као и

-

Проф. др. Ненад Ђајић, дипл.инж. – одговорни пројектант,
Проф. др. Тома Танасковић, дипл.инж.
Мр. Мирко Тодоровић, дипл. економ.
Мр. Душан Даниловић, дипл. инж.
Мр. Дејан Ивезић, дипл. инж.
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3.9.3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА ПОЖАРЕВЦА - ХИДРОТЕХНИЧКА МРЕЖА
1. Основне карактеристике постојећег стања хидротехничке мреже
1.1. Водоснабдевање и водоводна мрежа
Водоводни систем за јавно водоснабдевање пијаћом водом становништва и индустрије
града Пожаревца снабдева се подземном водом из алувијона реке Велика Морава преко два
изворишта водоснабдевања: “Меминац” И “Кључ 1”.
Деградацијом квалитета воде на изворишту Меминац по параметру концентрације
нитрата (50-100 мг НО3/л) дошло је до његовог искључења 2000. Године из система
водоснабдевања, тако да је данас једино преостало извориште у функцији “Кључ 1” које
обезбеђује граду Пожаревцу просечно цца. 230 л/с.
На простору општине Пожаревац данас живи око 90.000 становника, од чега у самом
граду преко 50.000. Процена пораста броја становника за градско ткиво Пожаревца и Костолца
иде од око данашњих 60.000 до скоро 80.000 становника 2020. године. За исте временске
дистанце очекује се смањење броја сеоских житеља са садашњих скоро 30.000 на око 25.000,
2020. године.
Од укупног броја становника испод 60% прикључено је на јавне водоводне системе.
Носиоци водоснабдевања су системи водоснабдевања градова Пожаревца и Костолца, од чега
“Кључ 1” обезбеђује Пожаревцу цца. 230 л/с, односно извориште “Ловац” Костолцу цца. 100 л/с.
У летњем периоду потребе расту за око 100-150 л/с.
Процењује се (у дану максималне потрошње) да су потребе за водом града Пожаревца
280-350 л/с данас, односно 410-560 л/с за 2020. годину.
Основни проблеми у водоснабдевању града су
- дефицит воде,
- деградација квалитета сирове воде,
- генерално снижавање нивоа подземних вода у сливу реке Велике
Мораве,
- недостатак резервоарског простора у дистрибутивној мрежи ради изравнавања
потрошње у систему.
Извориште “Кључ 1” је данас једино извориште за водоснабдевање Пожаревца пијаћом
водом, а угрожено је упливом нитратима загађених подземних вода, са концентрацијом нитрата
у збирном узорку воде експлоатационих бунара око МДК (50 мг НО3/л) са тенденцијом пораста.
Из тог разлога изворишту прети искључење из система водоснабдевања због санитарне
неисправности воде за пиће.
У том смислу Институт за водопривреду “Јарослав Черни” израдио је Главни пројекат
заштите изворишта “Кључ 1” – ургентне мере, чија је реализација у току.
Главни пројекат ургентног решења обухвата привремени водозахват сирове воде у
непосредној близини реке Велике Мораве (без предтретмана воде у овој фази), доводни
цевовод и формирање инфилтрационих базена – наливних поља унутар круга изворишта.
Само извориште “Кључ 1” је у експлоатацији од 1985. године са до данас избушених
укупно 14 бунара који су опремљени пумпним агрегатима којима се вода потискује директно ка
потрошачима потисним цевоводом од челика пречника 600 мм. Вода се не третира већ се после
хлорисања испоручује потрошачима.
Зоне санитарне заштите изворишта “Кључ 1” И “Меминац” у Пожаревцу дефинисане су
Пројектом санитарне заштите изворишта Меминац И Кључ у Пожаревцу који је израдио “Балбy
интернатионал” из Београда 1994. Године И које су верификоване одговарајућом општинском

Одлуком о утврђивању зона санитарне за{тите изворишта за водоснабдевање ''Меминац'' и
''Кључ'' у Пожаревцу (Сл.Гл.општине Пожаревац бр 5/98 ).
Осим поменутог потисног цевовода са изворишта Кључ 1, ка граду из правца изворишта
Меминац пружа се други потисни цевовод од азбест-цемента пречника 400 мм. Вода из оба
цевовода успутно се троши на потребе становништва и индустрије а потом се транспортује ка
резервоару на локацији Тулба у граду на коти 124 мнм. Ова два цевовода у ширем језгру града
Пожаревца заправо формирају главни прстен водоснабдевања града, од кога се вода затим
разводи у неколико праваца.
Град Пожаревац подељен је на укупно три висинске зоне водоснабдевања. Резервоар
Тулба изравнава потрошњу у првој висинској зони, а резервоар у улици Хајдук Вељка потрошњу
у другој висинској зони. Трећа висинска зона водоснабдевања напаја се водом директним
упумпавањем пумпним агрегатом из резервоара у Хајдук Вељковој улици. Резервоар друге
висинске зоне пуни се водом преко црпне станице из резервоара прве зоне, преко потисног
цевовода пречника 200 мм од ПВЦ цеви.
Остали главни правци водоснабдевања у граду су следећи:
- правац према насељу Забела, цевовод пречника 200 мм,
- правац према градској болници пречника 400 мм од челичних цеви,
који се потом редукује на цевовод пречника 300 мм од ПВЦ-а и као такав преко насеља
Ћириковац продужава према насељима Кленовник и Костолац, тако да су преко овог цевовода
системи водоснабдевања Пожаревца и Костолца у спрези.
- правац према насељу Лучица, цевовод од ПВЦ-а пречника 150 мм.
Важно је напоменути да индустрија више није велики потрошач воде,
првенствено фабрика шећера која не ради и која је својевремено у кампањи прераде шећерне
репе трошила и до 200 л/с квалитетне питке воде.
ВОДОИЗВОРИШТЕ У ЗАБЕЛИ
1.1.

Постојеће стање

Водоизвориште које се налази ван круга Затворског комплекса ''Забела'',а на парцели
које је власништво КПД ''Забела''је капацитета 28 литара у секунди,поседује аутоматски
хлоринатор и од њега је изведен потисни цевовод
Ø 200 мм за затворски комплекс.Водоизвориште служи искључиво за потребе затвора, око њега
је тренутно заштићена зона у кругу од 50 метара коју је обезбедио КПД Забела, али Општина
Пожаревац није извршила проглашење заштитних зона .Водоизвориште нема употребну
дозволу.
1.2.

Планирано стање

Потребно је извршити проглашење заштитних зона овог водоизворишта.Оно се по
потреби такође може користити и за снабдевање водом самог насеља Забела ,иако је
првенствено изведено за потребе КПД Забела.
1.3.

Канализација отпадних комуналних и технолошких вода

Систем каналисања отпадних вода града Пожаревца је сепарациони и датира још из
1962. Године, као и постројење за пречишћавање отпадних вода.
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У већем делу града терен је равничарски, те се употребљене отпадне воде препумпавају
системом фекалних црпних станица, а препумпана вода гравитира ка градском постројењу за
пречишћавање отпадних вода на локацији иза хиподрома.
Постројење за пречишћавање отпадних вода саграђено је 1962. године као систем за
биолошко пречишћавање отпадних вода који се састојао од следећих објеката: црпна станица
са црпиштем, таложник типа емшер, биопрокапник, фини таложник, хлоринаторска станица и
сушна поља за сушење муља. Реципијент пречишћене воде је Брежански канал. Осамдесетих
година прошлог века у заједници са Месном индустријом Пожаревац (МИП) постројење је
проширено доградњом биоаерационог базена и пресом за вештачко сушење муља која никада
није прорадила.
Ширењем града потребе за каналисањем и пречишћавањем су нарастале, а само
градско постројење за пречишћавањем отпадних вода је у првој етапи градње изграђено за
капацитет од 20.000 становника, као једна од три једнаке линије тока воде и муља, за укупан
број становника од 60.000.
Један од примарних проблема градског постројења за пречишћавање отпадних вода који
треба решити јесте проблем препумпавања отпадних вода, јер садашњи систем препумпавања
не задовољава ни по котама (плитко црпилиште) ни по капацитету (изузев перманентног
повећања дотока употребљене отпадне воде услед ширења градског подручја приметан је и
појачава се проблем уливања атмосферских отпадних вода у систем фекалне канализације –
процењује се да у време просечних падавина средњи доток на постројење за пречишћавање
расте за око 60%). За решење овог проблема постоји пројектна документација “Главни пројекат
црпне станице на градском постројењу и објеката примарног третмана отпадних вода града
Пожаревца” (Енергопројект, 2000.). Пројектна документација није на одговарајући начин
дефинисала доток воде на градско постројење, те се у реализацију овог пројекта није ушло док
се не изврше одговарајућа мерења дотока отпадне воде на постројење за пречишћавање, како
у сушном, тако и у кишним периодима у току године.
Градске отпадне воде уводе се у црпиште постојеће црпне станице сирове воде преко
најстаријег – градског колектора димензија 105/70 цм.
1990. године изведен је индустријски (јужни) колектор пречника 600 мм, према пројекту
''Главни пројекат фекалног колектора кроз индустријску зону у Пожаревцу'' (Хидропројекат,
1986.). Нарастањем потреба за каналисањем отпадних вода услед наглог ширења градског
подручја, а на основу ''Идејног пројекта фекалне канализације града Пожаревца''
(Хидропројекат, 1983.), урађена је пројектна документација западног колектора од насеља
Забела до постројења за пречишћавање отпадних вода (Енергопројект, 1994.) и до сада је на
основу те документације изведен део западног колектора пречника 800 мм од градског
постројења за пречишћавање отпадних вода до привремене ЦС 5 у улици Бате Булића на
територији МЗ Бурјан.
Дакле, три су главна фекална колектора којима се транспортује употребљена отпадна
вода до градског постројења за пречишћавање отпадних вода града Пожаревца:
- стари градски колектор 105/70 цм,
- јужни колектор пречника 600 мм,
- западни колектор пречника 800 мм.
Предстоји и пројектовање четвртог фекалног колектора из правца Љубичева чија тачна траса
још увек није дефинисана.
Индустријске или технолошке отпадне воде, што до сада није био случај, морају се
третирати од случаја до случаја и решавати локално, у кругу фабрика. Не постоји универзални
модел за пречишћавање свих отпадних вода, већ примењена технологија прераде отпадне
воде зависи од хемијског састава воде. У том смислу неповољно је мешање отпадних вода из
домаћинстава са технолошким отпадним водама. Могућа су два модела прераде технолошке
отпадне воде. Први, по коме би се технолошка отпадна вода пречишћавала локално у кругу

фабрике И као пречишћена испуштала у погодан реципијент, нпр. Брежански канал. Други
модел по коме би се квалитет технолошке отпадне воде усагласио са ''Правилником о условима
за упуштање отпадних вода у јавну канализацију'' (Сл. Гласник општине Пожаревац бр. 6/91) а
потом би се иста могла упустити у јавну фекалну канализацију и довести на прераду на градско
постројење за пречишћавање отпадних вода града Пожаревца.
Количина отпадних вода коју треба очекивати, а према анализи из претходног поглавља
о водоснабдевању, може се очекивати следећа максимална дневна потрошња воде:
- домаћинства, комуналне потребе и остале делатности у граду износе 5,6 – 7,0
л/с/1000 становника.
Имајући у виду да фекалне отпадне воде прелазе дуг пут у трајању од око 3 часа од
најудаљенијег прикључка до постројења за пречишћавање, као и да постоји могућност веће
инфилтрације подземне воде односно атмосферске воде у колекторе, то се узима меродаван
податак за димензионисање појединих деоница система каналисања увећањем максималне
дневне количине потрошене воде за већ поменутих 60% {то износи 8,96 – 11,2 л/с/1000
становника. С обзиром на локацију индустријске зоне града, природан топографски положај ове
зоне омогућава да се технолошке отпадне воде третирају потпуно засебно.
Следеће црпне станице покривају територију града Пожаревца:
- ЦС1 – Болница, у функцији,
- ЦС2 стара, на укрштању железничке пруге Пожаревац-Београд са
улицом 27. Априла. У плану је да се у блиској будућности ова ЦС напусти, односно
претвори у ЦС за препумпаваwе атмосферских вода за део слива Варошког брда,
тренутно у функцији,
- ЦС2 нова у насељу Расадник, у функцији,
- ЦС3 на углу улица Стишке, Партизанске И Лоле Рибара, у функцији,
- ЦС4 на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, у
функцији,
- ЦС5 изведена као привремено решење на углу улица Змај Јовине и
Бате Булића,
- ЦС6 на Пролетеровом стадиону у улици Раде Слободе, иста је у фази пројектовања,
- ЦС7 будућа за ободни део града, на углу улице Пећке и Проте Матеје,
- ЦС8 будућа на укрштању пруге за Забелу са улицом Змај Јовином, такође у идејној
фази пројектовања.
- ЦС9 будућа ободни део града према Забели.
1.4.

Атмосферска канализација

Развој и унапређење колектора и објеката кишне канализације није пратио динамични
развој града Пожаревца. Може се рећи да је само уже градско језгро озбиљније покривено
кишним одводницима. Повећањем грађевинске површине града повећавао се и коефицијент
отицаја, сливно подручје па и сами проблеми који оптерећују ову проблематику, у првом реду
нанос који са собом у град транспортују брдске воде из разлога неуређености сливног подручја.
Главни правци прикупљања атмосферских вода су следећи:
- улица Војске Југославије – Немањина – Партизанска - Брежански
канал,
- Косовска – Лоле Рибара – Брежански канал,
- Чеде Васовића – Индустријска – Брежански канал
- Моше Пијаде – Лоле Рибара –Брежански канал
Код прорачуна кишних вода уобичајени модел за град Пожаревац је количина кишне
воде која се узима у прорачунима за град Београд и друге градове у његовој ближој околини,
који су по броју становника и конфигурацији терена слични.
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ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ВИШИХ ЗОНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Град Пожаревац је лоциран делом у равници у алувиону реке Велике Мораве са котама
од 78,00 мнм до 80,00 мнм а делом у брдском подручју на Пожаревачкој греди са котама од
80,00 мнм до 200,00 мнм.
Канализациони систем града је конципиран као сепарациони што подразумева посебно
одвођење употребљених вода а посебно одвођење атмосферилија.
Концепција дренирања целог града се своди на то да се све воде одводе до Брежанског
канала као главног градског реципијента а њиме даље до реке Велике Мораве.
У садашњој ситуацији одвођење атмосферских вода је делимично решено само у
централном делу градског језгра док су рубови града непокривени адекватном кишном
канализацијом а посебно градско брдо – Пожаревачка греда одакле се у равничарски део града
неконтролисано слива велика количина воде причињавајући при томе следеће проблеме:
- преоптерећење постојеће кишне канализације водама које нису рачунате са других
сливова
- доношење наноса и запуњавање постојеће мреже
- услед недовољне мреже и капацитета постојеће кишне канализације предуго се
задржава вода на саобраћајницама што узрокује посебно у зимским месецима
убрзано разарање коловоза па самим тим продукује веће трошкове одржавања
саобраћајница
- значајне еколошке проблеме услед наношења нечистоће и муља са виших зона
града.
У циљу решавања наведених проблема Институт за водопривреду “Јарослав Черни” је
урадио ''Пројекат евакуације површинских вода са виших зона града Пожаревца'' који даје
смернице за даљи развој кишне канализационе мреже.
Овим решењем градско брдо је подељено на пет сливних подручја са својим главним
каналима који ободима града гравитирају Брежанском каналу. Границе сливних подручја су
следеће:
Сливно подручје 1 обухвата део градског брда поред Пољопривредне школе са
Пољопривредном школом и граничи се улицама Милоша Поцерца, Војске Југославије и 28.
Марта.
Сливно подручје 2 обухвата део градског брда изнад Табане поток Табану и граничи се
са пругом за Костолац.
Сливно подручје 3 је део градског брда са Тулбом и изворима и граничи се са пругом за
Костолац.
Сливно подручје 4 је део градског брда са потоком у Изворској улици а са југа се граничи
са пругом за Костолац.
Сливно подручје 5 је део градског брда звани Чачалица и Крушка.
Границе свих сливова су одређене на основу топографије и природних услова отицаја
док су границе сливова према граду одређене на основу диспозиције каналске мреже.
У графичком прилогу се дају диспозоције главних одводних колектора са свих пет
сливних подручја са предвиђеним објектима на главним каналима, а то су:
1) Северни ободни колектор 1а – евакуише воду са сливног подручја 1,
2) Северни ободни колектор 1б – евакуише воду са сливног подручја 2,
3) Јужни ободни колектор 2 – евакуација вода са сливног подручја 3,
4) Јужни ободни колектор 3а – евакуација вода са сливног подручја 4,
5) Јужни ободни колектор 3б – евакуација вода са сливног подручја 5.
Северни ободни колектор 1а И 1б се код Забелског пута обједињавају у један канал
Северни ободни колектор и даље се овај канал води до Брежанског канала.

Јужни ободни канали 3а и 3б се код насеqа “Железнички расадник “ обједињавају у
јединствени Јужни ободни колектор 3 и даље води до Брежанског канала.
Потребно је извршити верификацију предложених траса, нивелета и пречника за главне
колекторе кроз урбанистичке планове и вршити евентуално локално измештање или девијације
траса. Са друге стране изградња ових главних колектора је предуслов за надградњу и даље
пројектовање кишне канализације на Градском брду.
Обзиром да ови главни колектори не само да транспортују воду са виших зона града већ
и сакупљају отицај у својој зони И у нижим зонама града потребно је резервисати простор на
предложеним трасама како не би дошло до изградње објеката који угрожавају функционалност
будуће канализационе мреже.
У нижим зонама града прихватљиво је прелазно решење за краће саобраћајнице до
изградње коначног решења. У том погледу прелазно решење подразумева кишну канализацију
која се прихвата локално у предталожник са упојним бунаром. Међутим, пад кишне
канализације за поједину саобраћајницу мора бити усаглашен са генералним решењем, како би
се изграђени кишни колектор по изградњи целовитог система могао улити у главни канал. Са
друге стране ако на неким микро-локацијама није могуће ускладити постојеће микротопографске услове са генералним решењем, дозвољено је да остане као трајно решење за ту
микро-локацију неко од решења било путем упојног бунара са предталожником, било путем
филтрационог тепиха или упојног дренажног рова у путном појасу или тротоару поред
саобраћајнице.
За даље решавање кишне канализације у граду као приоритет са намеће израда
главних пројеката за пет главних ободних канала за сваки од свог сливног подручја до
крајњег реципијента – Брежанског канала. За предложене трасе треба изучити могуће
експропријационе проблеме и проверити нивелету и пропусну моћ.
2. Програмска концепција
2.1. Основни приоритети
2.1.1. Водоснабдевање и водоводна мрежа
Основни приоритет у предстојећем периоду је реализација пројекта “Главни пројекат
заштите изворишта Кључ - ургентне мере”. Радови су у току, а по њиховој реализацији створиће
се услови за трогодишњу експлоатацију квалитетне подземне воде, у ком периоду ће се
решавати проблем водоснабдевања Пожаревца у дугорочном смислу.
Повећање резервоарског простора је такође један од приоритета. Друга висинска зона
водоснабдевања града напаја се водом из резервоара прве висинске зоне. Практично, од
запремине резервоара прве висинске зоне зависи водоснабдевање читавог града.
2.1.2. Фекална канализациона мрежа
Локацију садашњих уређаја за пречишћавање, односно постројења за пречишћавање
отпадних вода града Пожаревца треба задржати уз резервисање потребног простора за
проширење. Наглим ширењем градског подручја уз повећање дотока фекалне отпадне воде на
градско постројење за пречишћавање, проблем изградње нових и унапређења постојећих
капацитета за прераду воде пре испуштања у Брежански канал као главни и једини реципијент,
све се оштрије испољава.
Приоритетни правци пројектовања и изградње фекалне канализације су следећи:
- пустити у рад ЦС бр. 5 – привремено решење и колекторе који
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гравитирају ка овој ЦС и од ње ка градском постројењу за пречишћавање,
- извести фекални колектор у улици Кнез Милошев Венац,
- пустити у функцију фекални колектор у улици Змај Јовиној са већим
делом секундарне мреже, све по пуштању у рад ЦС5,
- извести секундарну мрежу у МЗ Горња Мала које гравитирају ка Јужном колектору и
новој ЦС2.
Отпадне воде из будућих фабрика као и воде из постојећих индустријских капацитета
морају бити претходно пречишћене
па након тога испуштене у заједнички реципијент или у јавну фекалну канализацију. Мешање
индустријских отпадних вода без предтретмана са отпадним водама из домаћинстава је
забрањено због штетног деловања на процес пречишћавања.
2.1.3. Атмосферска канализациона мрежа
Евакуација кишних вода са градских улица, паркинга и платоа отежана је због већ
поменутог разлога депоновања наноса у цевним каналима за одвођење кишнице, односно из
разлога лошег или никаквог одржавања канализационе мреже за атмосферску воду.
Потребно је размотрити проблем предпречишћавања атмосферске воде са платоа
пијаца, гаража, бензинских станица, индустријских објеката пре њеног улива у јавну кишну
канализацију.
Главни правци, односно колектори за транспорт атмосферске воде који недостају граду
су следећи:
- колектор из правца насеља Забела – западни колектор,
- колектор из правца фекалне ЦС1 – болница према ЦС3, који би се
трасирао улицама Војводе Добрњца, Охридска, Вељка Влаховића, Партизанска, Брежански
канал,
- колектор који би прикупљао део брдских вода у улици Боже
Димитријевића са усмеравањем према улици Немањиној,
- колектор из правца улице Хајдук Вељкове којим би се значајан део
брдских вода прикупио и усмерио правцем поред железничке пруге Пожаревац-Костолац према
старој фекалној ЦС2 где би се улио у колектор пречника 800 мм гравитационим путем, или
препумпавањем, уз трансформацију старе фекалне ЦС2 у црпну станицу за атмосферску воду.
У скопу решавања овог канала решило би се и дренирање атмосферских вода из правца
насеља Крушка, односно са Петровачког пута., као и из правца насеља Бусије, односно са
Лучичког пута.
У приоритете спада и Пројекат и његова реализација за прихватање атмосферских вода
са Варошког брда, као и изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац.

Закључак је да се у наредном периоду од 3 године мора кроз Генерални пројекат
водоснабдевања општине Пожаревац определити за дугорочно решење водоснабдевања
уз реализацију конкретних радова.
Од осталих проблема ваља истаћи старост водоводне инфраструктуре у централним
деловима града која је углавном изграђена од азбест-цементних цеви које су до данас
амортизоване вишегодишњом експлоатацијом и које треба заменити савременим
материјалима.
2.2.2. Фекалана канализациона мрежа
Концепција развоја система каналисања фекалне отпадне воде постоји и спроводи се
према претходно изнетом плану.
Потребно је изучити проблем и размотрити могућност да се концепција препумпавања
ових вода измени у смислу исплићавања фекалних колектора и црпних станица, тако да се у
будућности мали број дубоко укопаних и скупих колектора и црпних станица ев. замени већим
бројем плитких црпних станица и колектора. Ово из два разлога: град Пожаревац нема
развијену оперативу нискоградње способну да изводи радове на дубинама већим од 4 м, а
досадашњи резултати указују на то да се ни поједини извођачи ове врсте објеката ван
Пожаревца нису доказали на извођењу објеката овог типа на локацијама у нашем граду.
Систем за пречишћавање отпадних вода сигурно већ дужи временски период не
одговара својој намени. С обзиром на знатно повећање броја становника, грађевинског
подручја, специфичне потрошње воде по становнику, свакако је потребно што пре приступити
изради студије о пречишћавњу отпадних вода града Пожаревца за претпостављени број
становника од 80.000 до 100.000 за период до 2020. Године и дуже, са усвајањем најпогодније
технологије пречишћавања узимајући у обзир постојеће стање И будућу потрошњу воде, као и
параметар квалитета отпадне воде. У оквиру ове студије треба размотрити и проблем локације,
проширења капацитета или измештања садашњег постројења за пречишћавање низводно за 12 км.
Брежански канал као главни градски реципијент пречишћене отпадне воде и
атмосферске воде и даље нема алтернативу у оквиру садашње концепције каналисања
отпадних и атмосферских вода.
2.2.3. Атмосферска канализациона мрежа
Комбинацијом водопривредних објеката – канала и комуналних објеката – колектора
решаваће се у будућности проблем дренирања града Пожаревца, а због великог обима посла
који предстоји и изузетно високе предрачунске вредности, сигурно је да се овај проблем неће
решити у блиској будућности.

2.2. Остале мере
3. Закључак
2.2.1. Водоснабдевање и водоводна мрежа
У циљу дефинисања дугорочног решења водоснабдевања становништва и индустрије
општине Пожаревац неопходна је хитна израда Генералног пројекта водоснабдевања, а затим
предузимање конкретних радњи и радова на реализацији дугорочног решења водоснабдевања
града Пожаревца, односно општине Пожаревац. Извориште “Кључ 1” са изграђеним објектима
заштите обезбедиће у том прелазном периоду, који не би требао бити дуж од 3 године, цца.
230л/с, просечно на нивоу године, односно у периодима повећане потрошње воде цца. 300 л/с
воде за водоснабдевање становништва и индустрије града Пожаревца.

Граду Пожаревцу недостаје катастар подземних инсталација.
Граду недостаје тим стручњака који ће, сваки у свом домену рада, радити на развоју и
унапређењу водоснабдевања, фекалне канализације, кишне канализације, саобраћајне
инфраструктуре итд., који ће радити самостално и по потреби синхронизовано.
Концепт решавања градске комуналне проблематике не мења се већ деценијама.
Потребно је размотрити проблем новог или нових реципијената градских вода чиме би се
избегле скупе и габаритне црпне станице које је уз то и скупо одржавати,чиме би се исплићили и
појефтинили дубоко укопани градски колектори. У сваком случају, треба размотрити садашњи
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концепт, потражити и предложити нова техничка решења, а затим оптимизацијом и другим
методама усвојити коректна техничка решења, како у области каналисања употребљених, тако
и атмосферских отпадних вода.
Што се тиче водоснабдевања, деградација квалитета подземне воде сама по себи је
наметнула напуштање старе концепције и потрагу за новим техничким решењима кроз израду
Генералног пројекта водоснабдевања.
Просторним планом РС (''Сл.гл.РС''број 13/96)и Водопривредном основом РС
(''Сл.гл.РС''број 11/2002) предвиђено је трајно решење водоснабдевања Пожаревца са
Млавско-моравског регионалног система водоснабдевања уз напомену постојања
могућности повезивања ради поузданости са Смедеревом, Великим Градиштем и
Голупцом.
Активности на изради'' Генералног пројекта водоснабдевања општине Пожаревац'' су већ
започете и њиме ће бити дефинисане локације нових изворишта ,резервоара и црпних станица.
''Генералним пројектом водоснабдевања општине Пожаревац'' поред осталог потребно је
дефинисати и :
-Могућности добијања потребних количина воде
-Одабирање потенцијалних изворишта воде
-Хигијенски аспект употребе воде без или са пречишћавањем
-Варијантна решења водоснабдевања
-Динамику развоја система водоснабдевања
-Зоне заштите
Неопходно је:
-појачати санитарни надзор надлежних служби и органа
-Успоставити зоне строгог режима на удаљености 5-10м око објеката водоснабдевања (
будући резервоари ,црпне станице)
-Око главних цевовода успоставити зоне строгог режима (појас заштите) ширине 2,5м на
обе стране цевовода мерено од ивице цевовода
-Дефинисати методологију спровођења санитарно-хигијенског надзора над објектима
за снабдевање водом
-превентивни надзор (за време изградње и експлоатације)
-отклањање санитарно-техничких недостатака
-Реализација мера заштите пијаће кроз адекватну примену прописа
-Савезни прописи
-Републички прописи
-Општински прописи (одлуке ,правилници ,закључци и др.)
-''Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите
објеката за снабдевање водом за пиће''
-''Правилник о опасним материјама у водама''
-''Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну
канализацију''
-Одлука о утврђивању зона санитарне заштите изворишта за водоснабдевање
''Меминац'' и ''Кључ'' у Пожаревцу (''Сл.Гл.општине Пожаревац'' бр 5/98 ).
-''Закон о водама''(''Сл.гл.РС'' бр.46/91)
-''Закон о санитарном надзору'' (''Сл.гл.РС'' бр.34/94)
-''Закон о заштити животне средине''(''Сл.гл.РС'' бр.135/04)
-''Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину''(''Сл.гл.РС'' бр.135/04)

3.9.4. Перспективна мрежа 110 кВ и 35 кВ на подручју Пожаревца и Kостолца
УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ
Овај извештај је скраћени приказ планиране перспективне мреже 110 кV и 35 кV на делу
''Електромораве'' који обухвата подручје Пожаревца и Костолца, односно оном делу који се сада
електричном енергијом напаја из ТС 110/35 кV Пожаревац и ТС 110/35 кV Костолац. У овом
сепарату дат је кратак приказ постојећег стања и планираног стања у 2020. години.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Мрежа 110 кВ
Постојећа мрежа 110 кV на подручју Пожаревца и Костолца шематски је приказана на сл.
1, заједно са постојећом мрежом 35 кV. На тој слици су дата активна и реактивна оптерећења
водова 110 кV и 35 кV, као и једновремена оптерећења ТС 35/10 кV, у моменту вршних
оптерећења ТС 110/35 кV Пожаревац и Костолац у 2000. години. На слици су дате и вредности
модула напона у том моменту на сабирницама 110 кV, 35 кV и 10 кV у свим ТС 110/35 кV и 35/10
кV.
Уже подручје Костолца, као што се са сл. 1 види, напаја се преко ТС 110/35 кV Костолац,
у којој се налази један трансформатор снаге 31.5 МVА, који је прикључен на сабирнице 110 кV у
ТЕ Костолац. Пошто су на те сабирнице прикључена и оба агрегата у ТЕ Костолац А (100 и 200
МW) и четири вода 110 кВ из правца Смедерева (два директна из ТС 220/110 кV Смедерево 3)
трансформација 110/35 кV у Костолцу има сигурно напајање са стране 110 кV. Како, као што се
са сл. 1 види, ТС 110/35 кV Костолац није преко мреже 35 кV повезана ни са једном суседном
ТС 110/35 кV, са становишта сигурности критичан је испад тог јединог трансформатора у
Костолцу. Тада, у првом моменту, без напајања остају сви потрошачи у дистрибутивној мрежи
везаној за ову ТС. Резервно напајање може се, у оваквом случају, успоставити и преко
трансформатора 35/6 кV снаге 31.5 МVА, који у постројењу Костолца повезује сабирнице 6 кВ на
које је везана сопствена потрошња електране, са сабирницама 35 кV са којих се напаја
дистрибутивна мрежа. Наравно, ако тај трансформатор може у том моменту да прихвати
додатно оптерећење од 10 МW, колико је било вршно оптерећење дистрибутивне мреже у 2000.
години.
ТС 110/35 кV Пожаревац (2x31.5 МVА) лоцирана је у насељу Ћириковац на око 4 км
северно од града. Напаја сам град Пожаревац и већи број сеоских насеља која припадају
општини Пожаревац, као и три насеља из општине Мало Црниће (Смољинац, Шапине, Забрега).
Ова ТС, као што се са сл. 1 види, везана је са два вода 110 кV (на истим стубовима) са
разводним постројењем 110 кV у ТЕ Костолац А и са два вода (такође на истим стубовима) са
ТС 110/35 кV Петровац, која је даље повезана са ТЕ Морава и ТС 400/110 кV Бор 3. Мада сви
ови водови имају ужад пресека Ал/ч 120 мм2 (Стх = 78 МVА) и изграђени су 1948. године,
ТС 110/35 кV Пожаревац има, за сада, сигурно напајање из мреже 110 кV.
При максималном оптерећењу од око 55 МVА из 2000. године, испад једног од два
трансформатора у овој ТС захтева њено растерећење за око 17 МVА. Преко постојеће мреже 35
кV то се не може реализовати. Наиме, ТС 110/35 кV Пожаревац повезана је преко мреже 35 кV
само са ТС 110/35 кV Велико Градиште, водовима Пожаревац-Братинац-Чешљева Бара-Велико
Градиште, укупне дужине око 40 км. Могућа испомоћ из правца Великог Градишта је практично
минимална. У најбољем случају ТС 110/35 кV Велико Градиште могла би преузети напајање ТС
35/10 кV Братинац, односно око 5 МVА. Према томе, у зони напајања ТС 110/35 кV Пожаревац, у
случају испада једног трансформатора у њој, у моменту вршног оптерећења, неопходна је
редукција оптерећења од најмање 12 МVА. Садашња инсталисана снага, дакле, уз постојећу
мрежу 35 кV, не задовољава критеријум сигурности (н-1).
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У разводним постројењима у ТЕ Костолац А има сада једно слободно поље 110 кV, док у
постројењу 35 кV слободних поља нема. У ТС 110/35 кV Пожаревац нема слободних поља 110
кV, док су на страни 35 кV неискоришћена 3 (три) поља.
Мрежа 35 кВ
На подручју које се напаја преко ТС 110/35 кV Костолац и Пожаревац налази се сада 8
(осам) ТС 35/10 кV, као што се види са сл. 1. Преко ТС 110/35 кV Костолац напајају се две ТС
35/10 кV (Костолац и Завојска) и то обе преко једног вода ТС 110/35 кV Костолац-ТС 35/10 кV
Костолац. Тај вод, са Аl/c 95 мм2, дуг је 0.6 км. С обзиром да је дозвољено термичко
оптерећење за ту врсту вода 17.6 МVА (са преоптерећењем и преко 21 МVА) и да је
једновремено вршно оптерећење ТС 35/10 кV Костолац и Завојска у 2000. години било око 10
МW, у нормалном погону тај вод задовољава потребе. На сл. 1 тај вод је обележен као КОSТ35КОS135.
ТС 35/10 кV Завојска везана је на вод 35 кV Костолац-Завојска (на сл. 1 КОS135CVZAVO-ZAVO35) чија је прва деоница (КОS135-CVZAVO) кабловска (IPZO13-50 мм2, 2.6 км, Sth
= 9.7 МVА), а друга надземна (Аl/c 95 мм2, 13.2 км). За вршно оптерећење ТС 35/10 кV Завојска
из 2000. године, од 2.5 МW, преносни капацитет овог вода је више него довољан. У случају
испада тог вода, делу потрошача у њеној зони напајање се може обезбедити преко мреже 10 кV
из правца Великог Градишта, али већи део остаје без напајања. При испаду трансформатора од
2.5 МVА у овој ТС, уз испомоћ из правца Великог Градишта, без напајања би остао мањи део
потрошача.
У зони Костолца изграђен је и вод 35 кV ТС 35/10 кV Костолац-ТС 35/10 кV Костолац 2 (на
сликама КОS135-КОS235(КО 235)), са пресеком Аl/c 95 мм2 и дужином од 2 км, на који треба да
се прикључи планирана нова ТС 35/10 кV Костолац 2.
Постојећа ТС 35/10 кV Костолац (2x4 МVА) имала је у 2000. години вршно оптерећење од
8 МW (око 8.3 МVА), што значи да је већ у нормалном погону била преоптерећена за ~ 4%. При
испаду једног трансформатора у њој у моменту вршног оптерећења неопходна је редукција
оптерећења од око 3.5 МVА, пошто та ТС преко мреже 10 кV није повезана ни са једном другом
ТС 35/10 кV.
Коначно, може се констатотовати да постојећа мрежа 35 кV на подручју Костолца
задовољава услове нормалног погона, али да не задовољава критеријум сигурности.
ТС 110/35 кV Пожаревац напаја, као што се са сл. 1 види, 5 (пет) ТС 35/10 кВ лоцираних у
самом граду (Пожаревац I, Пожаревац II, Пожаревац III, Пожаревац IV и Шећерана) и једну
ванградску ТС - ТС 35/10 кV Братинац која се налази у истоименом сеоском насељу, на око 6 км
источно од града.
ТС 35/10 кВ Пожаревац I (Север) лоцирана је на северозападној страни града. Везана је
са ТС 110/35 кV са 7 (седам) једножилних каблова IPHO 04А-185 мм2, дужине 3.9 км. Преносни
капацитет (термичка граница) једног вода 35 кV (три жиле) са овим кабловима је ~ 16.1 МVА.
Ових 7 једножилних каблова не чине сада два одвојена вода пошто су прикључени на исту
ћелију и у ТС 110/35 кV и у ТС 35/10 кV Пожаревац I. Термичка граница тог (дуплираног) вода је,
према томе, ~ 32 МVА. На сл. 1 овај вод означен са POZA35- POZ135. Постоје слободне ћелије
и у ТС 110/35 кV и у ТС 35/10 кV Пожаревац I, па је могуће од ових седам једножилних каблова
формирати два одвојена вода, што је било и предвиђено када су ти каблови полагани. У
постројењу 35 кV у ТС Пожаревац I постоје сада неискоришћене 3 ћелије. Сабирнице 35 кV су
једноструке. У постројењу 10 кV, у овој ТС су два система главних сабирница и укупно 15 ћелија
(2ТR+1SP+1М+1КТ+10DV). Све ћелије су искоришћене.
ТС 35/10 кВ Пожаревац I (2x8 МVА) имала је у 2000. години вршно оптерећење од 16 МW
(~ 17 МVА) што значи да је већ у нормалном погону била преоптерећена у моменту тог вршног
оптерећења. У случају нерасположивости једног трансформатора у њој у моменту вршног
оптерећења потребно је њено растерећење за нешто више од 7 МVА, односно пребацивање

толиког оптерећења на суседне градске ТС 35/10 кV. При садашњем стању мреже 10 кV у граду
и оптерећењима ТС 35/10 кV Пожаревац II и III са којима је ТС 35/10 кV Пожаревац I преко те
мреже повезана, то је доста тешко, али не и немогуће извести. Разлози за то су недостатак
слободних капацитета у суседним ТС 35/10 кV и ограничени капацитети водова 10 кV који их
повезују.
ТС 35/10 кV Пожаревац III - Центар (2x8 МVА) лоцирана је у центру града. Тај део града
она и напаја. Са ТС 110/35 кV повезана је са два кабла 35 кV (IPZO-13-95 мм2, 4.05 км, Sth = 14.6
МVА). Као и у претходном случају, ова два трожилна кабла везана су на оба краја на исту
ћелију, тако да раде као један вод (на сл. 1 POZА35-POZ335), чији је укупни преносни капацитет
29.2 МVА. Пошто и у ТС 110/35 кV и у овој ТС 35/10 кV постоје слободне ћелије 35 кV, постоје
услови да се од ова два трожилна кабла формирају два одвојена вода, како је било и
предвиђено. У постројењу 35 кV у овој ТС су једноструке сабирнице и укупно 6 поља. Четири су
заузета (2TR+2DV), а два су слободна. У постројењу 10 кV су главне и помоћне сабирнице
(GS+PS) и укупно 14 ћелија (2TR+1SP+1М+10DV). Све ћелије су искоришћене. Вршно
оптерећење и ове ТС 35/10 кV у 2000. години било је 16 МW (~ 17 МVА), па је и она, као и ТС
35/10 кV Пожаревац I, била преоптерећена у нормалном погону. У погледу сигурности стање је
слично као код ТС 35/10 кV Пожаревац I. При испаду једног трансформатора у њој, у моменту
вршног оптерећења, потребно је њено растерећење за око 7 МVА. У овом случају то је нешто
лакше извести, пошто је ТС 35/10 кV Пожаревац III преко мреже 10 кV повезана и са ТС 35/10 кV
Пожаревац IV, која је мање оптерећена од осталих.
ТС 35/10 кV Пожаревац I и Пожаревац III повезане су међусобно кабловским водом 35 кV
(IPZO13-95 мм2, 1.7 км). На сл. 1 то је вод POZ335-POZ135. Овај вод обезбеђује сигурност
напајања за обе ове ТС.
ТС 35/10 кV Пожаревац II, Пожаревац IV и Шећерана напајају се из ТС 110/35 кV са два
надземна вода, на истим стубовима, преко разводног постројења 35 кВ РП Стара (на сликама ти
водови су означени са POZА35-POST35). Ова два вода (Аl/c 95 мм2, 5.93 км) могу, са
дозвољеним преоптерећењем, да пренесу преко 42 МVА. У разводном постројењу RP STARA
има 8 ћелија (7DV+1М). На две су прикључени водови из ТС 110/35 кV, на две водови за ТС
35/10 кV Пожаревац II и на по једну водови за ТС 35/10 кV Пожаревац IV и Шећерана. Једна је
била слободна.
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ТС 35/10 кV Пожаревац IV - Бусије, лоцирана је на јужној страни гради. Тај јужни део
града је и напајала. Са RP STARA, преко којег се напаја, повезана је са два кабловска вода 35
кV (IPZO13А-95 мм2, 1.61 км) чији је преносни капацитет по 11.22 МVА. И у овом случају оба ова
вода везана су на исту ћелију на оба краја, тако да чине један вод. Такво решење не
задовољава, наравно, критеријум сигурности. У овој ТС био је у 2000. години један
трансформатор од 8 МVА, а њено вршно оптерећење било је 5.1 МW (~ 5.5 МVА). У
међувремену у овој ТС инсталисан је и други трансформатор од 8 МVА, а због пребацивања на
њу ванградског вода за Лучице и Пољану, са ТС 35/10 кВ Пожаревац II, повећало се и њено
вршно оптерећење. Са два трансформатора од по 8 МVА, ТС 35/10 кV Пожаревац IV сада
задовољава критеријум сигурности. Остаје још да јој се то обезбеди и на нивоу водова 35 кВ
увођењем постојећих водова на посебне ћелије у RP STARA и у њој самој.
У постројењу 35 кV у ТС 35/10 кV Пожаревац IV су једноструке сабирнице и укупно 6
ћелија. После уградње другог трансформатора искоришћене су четири (2TR+1М+1DV), а две
ћелије су слободне. У постројењу 10 кV су, такође, једноструке сабирнице и укупно 12 ћелија.
После последњих интервенција, заузето је 10 ћелија (2TR+1КТМ+7DV), а две су слободне.
ТС 35/10 кV Шећерана напајала је истоименог потрошача. Задњих година Шећерана не
ради, па ни ова ТС нема оптерећење. Ова ТС 35/10 кV везана је са RP STARA са два вода
(IPZO13А-150 мм2, 2.0 км, Sth=14.25 МVА), оба везана на исту ћелију на оба краја (на сл. 1
POST35-SECE35). Будућа намена ових водова зависиће од судбине Шећеране.
ТС 35/10 кV Братинац (2x4 МVА) лоцирана је у селу Братинцу. Напаја осам села источно
од Пожаревца. Са ТС 110/35 кV Пожаревац везана је водом 35 кV (Аl/c 95 мм2, 6 км), преко кога
се у нормалном погону и напаја (на сл. 1 вод POZА35-BRAT35). Резервно напајање има из
правца Великог Градишта, преко ТС 35/10 кV Чешљева Бара. Преко мреже 10 кV повезана је са
градским ТС 35/10 кV и са ТС 35/10 кV Калиште, тако да се, у случају потребе део њеног
оптерећења може превезати на те ТС. У периоду 1995-2000. године њено вршно оптерећење
кретало се у границама 4.6-5.0 МW. С обзиром на везе 10 кВ са суседним ТС 35/10 кV, испад
једног трансформатора може се лако надокнадити, што значи да инсталисана снага од 2x4 МVА
задовољава и критеријум сигурности.
слике 1,2,3 и 4
ТС 35/10 кВ Пожаревац II (2x8 МВА) лоцирана је на југозападној страни града, у индустријској
зони. Поред самог града, ова ТС напајала је са два вода и приградско подручје (водови 10 кV
према Љубичеву и Драговцу) и део ванградског подручја (вод 10 кV према Лучицама и Пољани).
Овај последњи је у међувремену превезан на ТС 35/10 кV Пожаревац IV.
ТС 35/10 кV Пожаревац повезана је са RP STARA са три кабловска вода (IPZO13-95 мм2,
0.15 км). Два од та три вода везана су на исте ћелије у RP и у ТС 35/10 кВ Пожаревац II. Укупни
преносни капацитет ова два вода (односно три кабла) је око 44 МВА (на сл. 1 то су водови
POST35-POZ235). Вршно оптерећење ТС 35/10 кV Пожаревац II било је у 2000. години 15.3 МW
(~ 16 МVА), односно једнако њеној инсталисаној снази. У случају испада вода који чине два
трожилна кабла, у моменту вршног оптерећења, ТС 35/10 кV Пожаревац II треба растеретити за
око 1.5 МVА, ако се жели избећи преоптерећење преосталог једноструког вода из РП Стара.
При истом оптерећењу, испад једног трансформатора захтева растерећење за око 6 МVА,
преко мреже 10 кV.
ТС 35/10 кВ Пожаревац II је пројектована и грађена као будућа ТС 110/10 кV, с тим да
привремено ради као ТС 35/10 кV. Због тога је постројење 35 кV изграђено као привремено
спољашње. У том постројењу су два сегмента једноструких сабирница повезана растављачем и
укупно 6 поља. Пет поља је заузето (2TR+1SP+2DV), а једно је слободно и предвиђено је за
трећи трансформатор 35/10 кV. С обзиром на планирано коначно решење, у постројењу 10 кV,
смештеном у згради, су два главна система сабирница (G1+G2) и укупно 44 ћелије.
Искоришћено је било 25 ћелија (2TR+1М+2КТ+20DV), а 19 ћелија је неискоришћено.

ПЕРСПЕКТИВНА МРЕЖА У 2020. ГОДИНИ
У анализи развоја ,за подручје Пожаревца и Костолца разматране су три варијанте
развоја мреже 110 кV и 35 кV. Разматране варијанте, као што ће се из наредног излагања
видети, међусобно се разликују само у делу који се односи на сам град Пожаревац. Планирана
перспективна мрежа на подручју Костолца иста је у свим варијантама.
1. варијанта
Планирана перспективна мрежа 110 кV и 35 кV на подручју Пожаревца и Костолца у
2020. години, у овој варијанти, шематски је приказана на сл. 2. На тој слици су дата и
прогнозирана оптерећења свих ТС 35/10 кV и ТС 110/X кV у 2020. години, као и оптерећења
водова (токови снага) која одговарају тим оптерећењима. На тој, као и на осталим сликама, дате
су и вредности напона на сабирницама 110 кV, 35 кV и 10 кV у свим ТС 110/X кV и ТС 35/10 кV,
који одговарају моменту максималног прогнозираног оптерећења трафостаница 110/X кV.
Подручје Костолца
Као што се са сл. 2 (и сл. 1) види на подручју које се напаја из ТС 110/35 кV Костолац
рачунато је са изградњом још једне ТС 35/10 кV - ТС 35/10 кV Костолац 2. Нова ТС везује се на
већ изграђен вод 35 кV Костолац-Костолац 2 (на сл. 2 КОС135-КО 235) на једној страни, и на

166
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
3. PRAVILA URE\EWA
постојећи вод ТС 110/35 кV Костолац-ТС 35/6 кV Ћириковац (на сл. 2 KOST35-CVKLEN-CIRI35),
који сада напаја рудничку ТС 35/6 кV Ћириковац. Отцеп са постојећег вода за Ћириковац (Аl/c
70 мм2) дуг је око 2 км и биће изведен са ужетом Аl/c 70 мм2 какво је и на постојећем воду (на
сл. 2 означен је са CVKLEN-KO 235). Такође, као што се са сл. 2 види, рачуна се са новим
водом од ТС 35/6 кV Ћириковац до ТС 110/35 кV Пожаревац (на сл. 2 POZA35-CIR 35), дужине
око 3.5 км, са Аl/c 70 мм2, ако ТС 35/10 кV Ћириковац буде оптерећена, односно са Аl/c 95 мм2 ,
ако та ТС буде угашена.
Са оваквим решењем обезбеђује се сигурно напајање за све ТС 35/10 кV које се напајају
из ТС 110/35 кV Костолац, при испаду постојећег вода ТС 110/35 кV Костолац-ТС 35/10 кV
Костолац (на сликама KOST35-KOS135), било преко вода Костолац-Ћириковац, било преко
вода Пожаревац-Ћириковац. Такође, водом 35 кV Пожаревац-Ћириковац обезбеђује се
напајање Костолца и у случају испада трансформатора 110/35 кV у Костолцу. Пошто се у овој
варијанти постојећи двоструки вод 35 кV Пожаревац-RP STARA демонтира да би се његовом
трасом изградио двоструки вод 110 кV (на сл. 2 и 3 POZARE-POZAR2 и POZAR1-POZAR2), у
постројењу 35 кV у ТС 110/35 кV Пожаревац се ослобађа поље за вод 35 кV према Ћириковцу.
Повезивањем ТС 110/35 кV Пожаревац са ТС 110/35 кV Костолац водовима 35 кV преко
Ћириковца значајно се повећава и сигурност напајања потрошача у зони напајања ТС 110/35 кV
Пожаревац, пошто би се преко тих водова, у случају испада једног трансформатора у овој ТС,
на ТС 110/35 кV Костолац могло пребацити 10-15 МW, зависно од оптерећења ТС 35/10 кV
Ћириковац. Имајући то у виду, овом повезивању би требало дати приоритет у случају да
повећање инсталисане снаге у трансформацији 110/X кV у Пожаревцу пролонгира, као и у
случају да оптерћење у зони ТС 110/35 кV Пожаревац настави да стагнира.
Изградња ТС 35/10 кV Костолац 2 планирана је пре почетка израде студије на основу које
је урађен овај сепарат. Одређена је њена локација и изграђен вод 35 кV од постојеће ТС 35/10
кV Костолац до те локације. Нова ТС би, као и постојећа, у 2020. години имала инсталисану
снагу од 2x4 МVА. Од постојеће ТС, која је већ у 2000. години била преоптерећена, преузима
део градске мреже 10 кV и ванградске водове према Острву и Петки. Планирано је, такође, да
преко новог вода 10 кV Костолац 2-Дубрaвица преузме део оптерећења са постојећег
ванградског вода за Брежане, Живице и Дубрaвицу, који је сада везан за ТС 35/10 кV
Пожаревац I.
Подручје Пожаревца
У овој варијанти, као што се са сл. 2 види, на нивоу 110 кВ планирана је изградња:
- ТС 110/10 кV Пожаревац 2 и
- двоструког вода 110 кV од постојеће ТС 110/35 кV до нове ТС 110/10 кV Пожаревац 2
ТС 110/10 кВ Пожаревац 2 била би изграђена тамо где је и започета, на локацији
постојеће ТС 35/10 кV Пожаревац II. Као што је, при анализи постојећег стања већ речено,
зграда за постројење 10 кV, обима 44 ћелије, на тој локацији већ постоји. Потребно је доградити
постројење 110 кV са 4 поља (2 TR+ 2 DV) и два трансформатора 110/10 кV од по 31.5 МVА, за
шта постоји простор на постојећој локацији. Нова ТС прикључује се на мрежу 110 кV на један од
два постојећа вода 110 кV Костолац А-Пожаревац, двоструким водом који би користио коридор
(трасу) постојећег двоструког надземног вода 35 кV који би, наравно, био демонтиран. Дужина
новог двоструког вода 110 кV је око 6 км, као и постојећих водова 35 кV. Пресек проводника овог
прикључка треба усагласити са пресеком проводника који ће бити коришћени при
ревитализацији постојећих (веома старих) водова 110 кV Костолац-Пожаревац-Петровац. На сл.
2 (и 3) ови водови су означени са POZA35-POZAR2 и POZAR1-POZAR2.
У мрежи 35 кV на подручју Пожаревца, као што се поређењем сл.1 и сл. 2 може видети, у
овој варијанти рачуна се са следећим новим елементима:
- ТС 35/10 кV Звезда, са 2x8 МVА

- кабловским водом 35 кV од ТС 110/35 кV Пожаревац до RP STARA (на сл. 2
POZA35-POST35), дужине око 7 км са каблом XHP 49А-150 мм2, чији је преносни
капацитет ~23 МVА.
ТС 35/10 кV Звезда лоцира се северно од града између ТС 110/35 кV и ТС 35/10 кV
Пожаревац I, у сектору према којем се очекује ширење града. Према предложеном решењу
нова ТС прикључује се на један од два постојећа вода Пожаревац-Пожаревац I, наравно, пошто
се они претходно раздвоје и уведу у посебне ћелије 35 кV и у ТС 110/35 кV и у ТС 35/10 кV
Пожаревац И. За прикључење ТС 35/10 кV Звезда на постојећи вод 35 кV, зависно од тачне
микролокације, потребно је до 2x0.5 км каблова IPHO-04А-185 мм2. У нормалном погону нова
ТС би се напајала из ТС 110/35 кV Пожаревац водом који је на сл. 2, 3 и 4 означен каоPOZA35ZVEZ35. Резервно напајање, за ову нову ТС, као и за постојећу ТС 35/10 кV Пожаревац I,
обезбеђује се преко ТС 35/10 кV Пожаревац III постојећим водом који повезује ТС 35/10 кV
Пожаревац I и III На сликама то су водови POZ35-PO 135-ZVE 35. У том циљу водови
Пожаревац III-Пожаревац I и Пожаревац I-Звезда везују се на исту DV ћелију (''глава на главу'') у
ТС 35/10 кV Пожаревац I. Ово решење подразумева и да се на и правцу Пожаревац(110)Пожаревац III, два постојећа вода 35 кV, који сада функционишу као један, раздвоје у два
одвојена вода са посебним DV ћелијама на оба краја. На тај начин обезбеђује се сигурно
напајање за ове три међусобно повезане ТС 35/10 кV (Пожаревац I, Пожаревац III и Звезда).
ТС 35/10 кV Звезда преузела би ванградске водове 10 кV према Забели, Брежанима,
Ћириковцу и Братинцу, као и део градске мреже 10 кV на северној страни града и на тај начин
растеретила постојеће ТС 35/10 кV Пожаревац I и III, које су у 2000. години биле у моменту
вршног оптерећења, већ у нормалном погону преоптерећене.
Улога новог кабловског вода Пожаревац (110)-RP STARA (на сл. 2 POZA35-POST35)
јесте да, у овој варијанти, обезбеди напајање две ТС 35/10 кV на јужној страни града
(Пожаревац IV и Шећерана, ако се не угаси), пошто се постојећи надземни водови Пожаревац
(110)-RP STARA демонтирају ради изградње водова 110 кV њиховом садашњом трасом. Ради
сигурности напајања ТС 35/10 кV везаних за RP STARSA, у овој варијанти задржава се и један
трансформатор од 8 МVА уз ТС 110/10 кV Пожаревац 2 који је повезује саRP STARA (на сл. 2 то
је веза PO 210-POZ235-POST35).
Изградња новог кабловског вода Пожаревац (110)- RP STARA требало би да претходи
изградњи ТС 110/10 кV Пожаревац 2, пошто би без њега било тешко извести замену постојећих
надземних водова 35 кV водовима 110 кV, по тој траси.
Треба рећи да расподела оптерећења међу градским ТС које напајају мрежу 10 кV може
бити и другачија од ове на сл. 2, у зависности од развоја управо те градске мреже 10 кV.
Напајање ТС 35/10 кV Братинац остаје у овој варијанти, као и у следеће две,
непромењено у односу на постојеће стање (сл. 1 - 4).
2. варијанта
Мрежа 110 кV и 35 кV у 2020. години у 2. варијанти развоја, са токовима снага,
оптерећењима и напонима, приказана је шематски на сл. 3.
Подручје Костолца
На подручју Костолца мрежа је иста као у 1. варијанти, па за њу важи све што је речено у
0, при опису 1.Варијанте.
Подручје Пожаревца
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У овој варијанти, као што се са сл. 3 види, рачуна се са следећим новим објектима 110
кV:
- ТС 110/35/10 кV Пожаревац 2 са два тронамотајна трансформатора, снаге
31.5/31.5/10.5 МVА
- двоструким водом 110 кV од постојеће ТС 110/35 кV Пожаревац до нове ТС
110/35/10 кV Пожаревац 2
ТС 110/35/10 кV Пожаревац 2 градила би се и у овој варијанти на локацији постојеће ТС
35/10 кV Пожаревац II. Постројење 110 кV у потпуности је исто као и у 1. варијанти. С обзиром
на снагу која би се у овој варијанти, преко терцијера, преносила на сабирнице 10 кV
(максимално до 21 МVА), постојеће постројење 10 кV са 44 ћелије је преобимно. Због тога је
рачунато да се његовом реорганизацијом у постојећој згради ослободи простор за постројење
35 кV (7-8 ћелија). У то постројење прикључили би се секундари 35 кV са тронамотајних
трансформатора, и увели постојећи водови 35 кV за ТС 35/10 кV Пожаревац IV и Шећерану, као
и нови вод Пожаревац (110/35)-Пожаревац V (35/10)-Пожаревац 2 (110/35/10).
Разводно постројење 35 кV RP STARA би се демонтирало и угасило. Од три постојећа
кабловска вода 35 кV Пожаревац II- RP STARA два би се повезала са постојећим водовима RP
STARA -Пожаревац IV, а један са једним водом RP STARA -Шећерана. Ако се рад Шећеране
обнови онда би требало положити још један кабловски вод 35 кV од ТС 110/35/10 кV Пожаревац
2 до локације RP STARA (150 м) како би се и други вод према Шећерани увео у ТС 110/35/10 кV
Пожаревац 2.
У мрежи 35 кV, као што се са сл. 3 види, поред премештања постојећег постројења 35 кV
из РП Стара у ТС 110/35/10 кV Пожаревац 2 и повезивања ТС 35/10 кV Пожаревац IV и
Шећерана са тим новим постројењем, рачуна се, у овој варијанти, и са изградњом:
- ТС 35/10 кV Звезда, са 2x8 МVА
- ТС 35/10 кV Пожаревац V, са 2x8 МVА
- кабловског вода 35 кV ТС 110/35 кV Пожаревац-ТС 35/10 кV Пожаревац V-ТС
110/35/10 кV Пожаревац 2, дужине око 7 км, са каблом XHP 49А-150 мм2 (на сл.3 то су
деонице POZA35-PO 535 и POZ535-POZ235).
За ТС 35/10 кV Звезда и у овој варијанти важи све оно што је речено при опису 1.
варијанте.
С обзиром да је прогнозирано вршно оптерећење на подручју које се сада напаја из ТС 110/35
кV Пожаревац у 2020. години ~86.4 МVА, намеће се потреба да се у градској зони, поред ТС
35/10 кV Звезда, изгради још једна ТС 35/10 кV. Та нова ТС је у студији, па онда и у овом
сепарату, названа ТС 35/10 кV Пожаревац V.
Њена локација, због неизвесности у којим правцима ће град да се шири, није за сада прецизно
одређена. То може бити урађено после израде и усвајања просторног и урбанистичког плана
развоја града Пожаревца. Ова нова ТС била би везана на нови вод 35 кV између ТС 110/35 кV
Пожаревац и ТС 110/35/10 кV Пожаревац 2. Имала би, дакле, сигурно двострано напјање.
Нови кабловски вод ТС 110/35 кV Пожаревац-ТС 35/10 кV Пожаревац V-ТС 110/35/10 кV
Пожаревац 2 у овој варијанти има двоструку улогу. У првој фази, као и у 1. варијанти, треба да
омогући напајање ТС 35/10 кV Пожаревац IV и Шећерана у периоду изградње ТС 110/35/10 кV
Пожаревац 2 и замене постојећих надземних водова 35 кV Пожаревац (110)- RP STARA
водовима 110 кV. Ту улогу тај вод би имао све док у ТС 110/35/10 кV Пожаревац 2 буде само
један трансформатор. У другој фази на тај вод се прикључује ТС 35/10 кV Пожаревац V када (и
ако) за њену изградњу дође време. Уколико до момента изградње тог вода буде могуће
прецизније одредити локацију будуће ТС 35/10 кV Пожаревац V, онда и трасу тог новог
кабловског вода треба ускладити са том локацијом.

3. варијанта
Мрежа 110 кV и 35 кV на подручју Пожаревца и Костолца у 2020. години, у 3. варијанти
развоја, приказана је шематски на сл. 4.
Подручје Костолца
На подручју Костолца, као што се са приложених слика види, решење је истоветно са
оним из 1. и 2. варијанте.
Подручје Пожаревца
Упоређивањем сл. 1 и сл. 4 види се да у 3. варијанти у 2020. години нема промена мреже
110 кV у граду, у односу на постојеће стање. У овој варијанти рачуна се, уместо са изградњом
нове ТС 110/X кV у Пожаревцу:
- са повећањем инсталисане снаге у постојећој ТС 110/35 кV Пожаревац, са 2x31.5
МVА на 2x63 МVА.
У овој варијанти на нивоу водова 110 кV нема промена у односу на постојеће стање,
изузев евентуалне замене проводника на постојећим водовима Костолац-Пожаревац-Петровац
приликом њихове ревитализације (или замене).
У постојећој ТС 110/35 кV Пожаревац инсталисана снага се, дакле, повећава на 2x63
МVА. То повећање би захтевало и следеће интервенције у овој ТС:
- ојачање постоља трансформатора;
- прилагођавање јама за уље;
- претварање постојећих помоћних сабирница 35 кV у други главни систем
сабирница, како би трансформатори 110/35 кV од 63 МVА могли да раде на одвојеним
сабирницама, чиме би се избегло евентуално прекорачење дозвољених струја кратког
споја;
- замена дела опреме у трафо пољима 35 кV, после провере интензитета струје
кратког споја.
Поред тога било би корисно да се постројење 35 кV продужи за ширину једног поља 35
кV, чиме би се добиле две нове DV ћелије, ако то просторне могућности дозвољавају. Ако то не
би било могуће, нови вод 35 кV Пожаревац-Ћириковац морао би да се прикључи на исту ћелију
са једним од водова 35 кV према градским ТС 35/10 кV, или према Братинцу.
У мрежи 35 кV на подручју града рачуна се, у овој варијанти, са следећим новим
елементима:
- ТС 35/10 кV Звезда, са 2x8 МVА;
- ТС 35/10 кV Пожаревац В, са 2x8 МVА;
- кабловским водом 35 кV ТС 110/35 кV Пожаревац-ТС 35/10 кV Пожаревац V-ТС
35/10 кV Пожаревац II (или RP STARA ), XHP 49А-150 мм2, око 7 км;
- повећањем инсталисане снаге у ТС 35/10 кV Пожаревац II на 3x8 МVА.
За ТС 35/10 кV Звезда важи све исто што је речено при опису 1. варијанте, а за ТС 35/10
кV Пожаревац V и нови кавловски вод 35 кV оно што је речено при опису 2. варијанте.
Због прогнозираног оптерећења у 2020. години у ТС 35/10 кV Пожаревац II у овој
варијанти развоја рачуна се са повећањем инсталисане снаге на 3x8 МVА. Пошто ни у овој
варијанти нема потребе за 44 ћелије 10 кV у овој ТС, рачунато је да се у њој формира
постројење 35 кV са 10-12 ћелија (зависно од судбине ТС 35/10 кV Шећерана, односно саме
Шећеране) и двоструким сабирницама. На то постројење прикључују се три трансформатора,
три вода из правца ТС 110/35 кV Пожаревац (два постојећа и један нови кабловски преко ТС
35/10 кV Пожаревац V), и 4 (или 2) вода према ТС 35/10 кV Пожаревац IV и Шећерани.

168
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
3. PRAVILA URE\EWA
Постојеће разводно постројење 35 кV RP STARA би се, на тај начин, угасило и демонтирало и у
овој варијанти.
Закључак
Без обзира која ће варијанта бити усвојена, може се приступити реализацији решења
која су иста у свим варијантама, а која би знатно поправила стање у мрежи 35 кV и 10 кV на
подручју Пожаревца и Костолца, као и допринела повећању сигурности напајања потрошача, а
то значи:
- водом 35 кV повезати ТС 110/35 кV Пожаревац и Костолац, преко Ћириковца;
- изградити ТС 35/10 кV Костолац 2 и прикључити је на мрежу на планирани начин;
- од већ постојећих каблова 35 кV формирати по два одвојена вода на правцима
Пожаревац (110)- Пожаревац I, Пожаревац (110)-Пожаревац III и RP STARA -Пожаревац
IV;
- одредити микролокацију и започети изградњу ТС 35/10 кV Звезда;
- резервисати у оквиру перспективног просторног плана две потенцијалне
локације за будућу ТС 35/10 кV Пожаревац V, једну на источној и једну на западној
страни града.
Напомена :
Јавна расвета има исти значај , као и остали елементи саобраћаја.То се односи на
осветљење путева , улица , раскрсница ,пешачких прелаза,шеталишта,паркова,скулптура и
објеката од посебног значаја,а нарочито непокретних културних добара. У наредном периоду
неопходна је израда мастер планова јавне расвета у складу са прописима Европске Уније.
3.9.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.1 Постојеће стање ТТ инсталација
На подручју обухваћеним ГП Пожаревац лоцирана је дигитална чворна телефонска
централа која припада мрежној групи 012, Пожаревац. Пожаревац има децентрализовану месну
мрежу са издвојеним ступњевима у Сопоту, Спортском центру и Забелском путу.
Укупан инсталиран капацитет централа фиксне телефоније је 20 000 прикључака, док је
тренутно укључено 17 500.
У току 2005 године урађене су следеће инвестиције предвиђене пословним
планом:
-издвојени степен ,,Забелски пут'' , укупн. капацитета 2800 пари
-издвојени степен ,,Спортски центар'', укупн. капацитета 5000 пари
-положен оптички кабл Пожаревац-В.Градиште
Репетитори мобилне телефоније Телекома постављени су на следећим локацијама :
-на брду Чачалица код фарме 064,065
-код силоса у улици Ђ.Ђаковића 064,065
-код ветеринарске станице 064,065
- на згради Телекома 064,065
Број корисника мобилне телефоније није познат.
1.2.Планирано стање ТТ инсталација
Стратешким смерницама Телекома до 2009. године планирано је раздвајање двојника и
потпуна дигитализација постојећих прикључака. Директивама које се односе на планирање и

пројектовање будућих фиксних мрежа, предвиђено је да се оне планирају са потребним
резервама и другим алтернативама за перид од 20 година.
Пословним планом за 2006. годину предвиђене су следеће инвестиције:
1.Проширење постојеће АТЦ ''Сопот'' која ће се извести фазно.
У првој фази доћи ће до измештања централе из постојећег објекта у одговарајуће
контејнере на углу улица Братсва и Јединства и 28.Марта. Ова фаза је завршена.
У другој фази која ће се реализовати у току 2006. године, предстоји пребацивање
постојећег капацитета на нову централу и реализација два нова кабловска подручја капацитета
2400 пари. Нова кабл. подручја покриваће насеље иза градске болнице, то јест биће ограничено
улицама Братства и Јединства, Вељка Влаховића, Раде Слободе и 28.марта. Вредност
инвестиције ове две фазе је око 600 000 евра.
У трећој фази која ће се реализовати 2007/2008 положиће се нови кабл капацитета 1200
пари који ће покрити насеље на градиштанском путу.
Четврта фаза се односи на будуће насеље предвиђено ГУП-ом. Реализација овог
кабловског подручја зависиће од развоја насеља.
2.Полагање оптичког кабла Пожаревац-Петровац који је већ у првој фази положен
негде до дискотеке ,,Планета''. Ове године планиран је наставак и завршетак радова.
Пословним планом ''Телекома Србије ''за град Пожаревац
предвиђене су следеће инвестиције :
1.Пројектовање и изградња нове АТЦ''Лучички пут''
2.Пројектовање и изградња нове АТЦ''Петровачки пут''
3.Проширење кабловског подручја на београдском путу
4.Проширење кабловског подручја на брежанском путу
5. Проширење кабловског подручја на старом петровачком путу

до 2009. године

1.Нова АТЦ ''Лучички пут'' биће позиционирана негде на овом путу у складу са густином
насеља.Правиће се четири нова кабловска подручја ознаке ТК59GM 600х4х0,4 укупног
капацитета 4800 пари, са предвиђеним капацитетом за будуће насеље према лучичкој петљи.
Ова кабловска подручја обухватиће насеље од лучичке рампе обухватајући улице са
леве стране 27.априла, Иве Маринковића,Вукице Станковић, А.Ненадовића, 27.априла и све
улице са десне стране до саме петље.
Вредност ове инвестиције је око 1 000 000 евра.
2.Нова АТЦ ''Петровачки пут'' биће позиционирана негде око фабрике намештаја
''Лион'' или дискотеке ''Планета''.
Градиће се два нова кабловска подручја ознаке ТК59GM 600х4х0,4 укупног капацитета
2400 пари .
Обухватаће подручја од улице А.Гарибалдија,Ф.Вишњића па све до насеља Бресје и
насеља на путу за Топоницу.
Вредност ове инвестиције је око 600 000 евра.
3. Проширење кабловског подручја индустријске зоне на београдском путу
Ово кабловско подручје обухватиће индустријску зону после пруге и обухватиће реон
београдског пута све до моста на Морави.
4 Проширење кабловског подручја на брежанском путу.
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Ново кабловско подручје обухватаће насеље после брежанске пруге све до обилазнице и биће
укупног капацитета 300 пари .

здравства,дечије и социјалне заштите,управе и администрације,културе , односно свуда где се
процени постојање реалне потребе и обостраног интереса.

5. Проширење кабловског подручја на старом петровачком путу
Проширење ће се односити на насеље које је обухваћено улицама Хајдук Вељка, Светислава
Урошевића и Црвеног Крста.

КДС ПОЖАРЕВАЦ

6.
Реконструкција кабловског подручја број 16 која ће обухватити реон између
улица Кнез Милошев венац и Косовске. Ова реконструкција може уследити тек након пуштања у
рад АТЦ ,,Лучички пут''.
7.
Реконструкција кабловског подручја број 4 која ће обухватити рејон улица
Вардарске и Мачванске.
8.
Реконструкција кабловског подручја број 6 која ће обухватити рејон улица
Косте Абрашевића, Маркове, Невесињске и Зеленгорске.
9.
Реконструкција кабловског подручја број 8 која ће обухватити рејон улица
Чеде Васовића до Шумадијске (на западу) и Косовске (на истоку), Ситничке и Сувоборске на
северу и на југу до пруге.

1.1 Постојеће стање
Кабловско дистрибутивну мрежу на територија града Пожаревца поставља,опслужује и
одржава предузеће СББ ДОО КРАГУЈЕВАЦ,КДС РЈ ''ПОЖАРЕВАЦ''.Управна зграда налази се у
улици Хајдук Вељковој бр.17, у Пожаревцу.
ТВ-КАБЛОВСКА МРЕЖА
Постојећи објекти
Објекти су управна зграда,главна станица која се налази у стамбеном блоку ''Ђура
Јакшић'', као и сва чворишта и трасе кабловске канализације. Сва постојећа подземна
инсталација провлачи се кроз постојећу канализацију ''ТЕЛЕКОМ''-а, док се надземна поставља
по постојећој стубној мрежи чији је власник ЕПС.
Тренутни број корисника је око 3 000 са могућношћу проширења до
1 000 корисника по чвору, односно 100 000 корисника по главној станици.
Систем се води подземно и надземно, оптичким и коаксијалним врстама каблова у ''HFC''
систему. Оптички кабл спаја главну станицу са оптичким чворовима и оптичке чорове са
раздвојним кутијама, док коаксијални кабл раздвојне кутије са крајњим корисницима. Кабловски
систем покрива градове Пожаревац и Костолац.

ПТТ САОБРАЋАЈ
1.2. Планирано стање
1.1.Постојеће стање
На територији града Пожаревца послове поште телефона(наплате) и телеграфа,опслужује ЈП
ПТТ САОБРАЋАЈ ''СРБИЈА'',РЈ ПТТ САОБРАЋАЈ ''ПОЖАРЕВАЦ''.Објекат главне поште са
управном зградом налази се у улици Јована Шербановића бр .3.
Постојећи објекти
-главна пошта(поштански број 12 000)
-градске поште којих има шест(поштански бројеви од 12 102-12 107)
-истурени шалтери којих има два (у згради СО и градске болнице)
-један објекат радионице и објекат гараже за доставна и друга возила
Мобилна телефонија
-на згради Главне поште је мобтелов 063
-на брду Чачалица код фарме је мобтел 063
Постојећи број шалтерских места (има их укупно 9) задовољава постојећи број корисника свуда
осим у центру града. Тренутно пошта не поседује никакве мреже, с обзиром да су све раније
изграђене прешле у ЈП ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''.
1.2. Планирано стање
Планира се отварање градске поште број 8 у центру града како би се смањио притисак
на главну градску, такође се планира проширење шалтер сале главне градске поште као и
кабловске мреже .Новом макро и микро организационом шемом планира се организовање рада
поште према услугама у циљу доприношења доступности поштанске услуге било које врсте.
У циљу реализације овако замишљене стратегије развоја планирају се ЈПМ у свим
стамбеним зонама ,зонама привређивања, зонама јавног интереса и образовања,

У наредном периоду од две године планира се максимално погушћење броја корисника у
градовима Пожаревац и Костолац и проширење на сва села општине Пожаревац. У том случају
број корисника би био и до 20 000.
УСЛОВИ ЗА ПРИЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНУ И ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим односно
планираним техничким могућностима мреже, на начин како је предвиђено урбанистичким
планом и техничком документацијом, а на основу прописа и услова јавних предузећа.
Снабдевање водом објеката решити прикључењем на насељску водоводну мрежу у
свему према условима Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализција''. Водомер
поставити у бетонском или зиданом шахту минималних димензија 1х1 м у складу са важећим
прописима.
Одвођење употребљених и атмосферских вода утврђује се нивелационим решењем на
новоу блока у регулационом плану. У Пожаревцу је систем одвођења канализационих и
атмосферских вода сепаратни. Одвођење канализационих и атмосферских вода решити
прикључењем на насељску канализациону односно кишну мрежу. На местима где јавна
канализациона мрежа није изграђена примењују се водонепропусне септичке јаме. Отпадне
односно површинске запрљане воде, као продукт одређене делатности,морају имати
одговарајући предтретман, како је то прописима предвиђено за одређену делатност, па се тек
након тога пуштају у одговарајућу мрежу.
Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:
-да су приступачне за возило –аутоцистерну које ће их празнити,
-да су коморе изграђене од водонепропусних бетона,
-да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 м
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-да се лако могу преорјентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње
-да буду удаљене од бунара најмање 8,0 м
Помијаре (јаме за нечисте течности) које нису везане за канализацију, морају се
изградити на исти начин као и септичке јаме.
Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно
према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) у свему према условима Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализција''.
Атмосферске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели. Део вода могу да приме слободне односно зелене површине,зависно од њихове
величине.
Снабдевање електричном енергијом објеката решити прикључењем на постојећу
дистрибутивну електроенергетску мрежу према условима и сагласностима надлежне
електродистрибуције.
Снабдевање гасом објеката решити прикључењем на постојећу гасну дистрибутивну
мрежу уз услове и сгласност надлежног дистрибутера гаса.
Телефонски прикључак решити са постојеће ТТ уличне мреже према условима
надлежног предузећа. Телефонску инсталацију објеката извести у свему према важећим
техничким прописима.
Громобранску инсталацију објеката извести према важећим техничким прописима за
громобранске инсталације.
Грејање вишепородичних стамбених (стамбено-пословних ) објеката по правилу треба
да је централно, са прикључењем на најближу блоковску или сопствену котларницу, или
индивидуално са прикључењем на кућни гасни вод прикључен на градску дистрибутивну мрежу.
Без обзира на начин грејања, сваки стан мора имати обезбеђену једну димњачку
вертикалу.
Грејање радних и осталих објеката по правилу треба да је централно, са прикључењем
на најближу блоковску или сопствену котларницу, или индивидуално прикључењем на кућни
гасни вод прикључен на градску дистрибутивну мрежу.

3.10. KORI[]EWE ZEMQI[TA (karta 1)
Prethodni zakoni o gra|evinskom zemqi{tu prestali su da va`e i zameweni su
odredbama poglavqa IV Zakona o planirawu i izgradwi (''Slu`beni glasnik Republike Srbije'',
br. 47/2003). Me|utim, dono{ewe odgovaraju}ih novih propisa i akata tek predstoji, pa se i
problemi i povoqnosti u vezi sa ovim promenama moraju aktivno prevazilaziti i koristiti, a
~iwenice i podaci o dosada{woj strukturi gra|evinskog zemqi{ta }e u tome biti va`an
~inilac. Ne postoji jasno razdvojeno zemqi{te u javnom sektoru (po ulicama i javnim objektima)
od ostalog gradskog (dr`avnog) gra|evinskog zemqi{ta.
Osnovni podaci o stawu zemqi{ta na teritoriji GP dati su u poglavqu 2.4. Javno i
ostalo gra|evinsko zemqi{te.
Rezime stawa gra|evinskog zemqi{ta u GP upu}uje na brojne probleme, me|u kojim su
najve}i:
• crno tr`i{te, nedostatak zakupa zemqi{ta, simboli~ne cene komunalija i
stanarina, administrativno gazdovawe infrastrukturom, nepoznavawe rente, a
posebno neekonomski mehanizmi wenog zahvatawa.
• u perifernim zonama GP okru`uju vlasnici i korisnici zemqi{ta neovla{}eno ga
parceli{u i prodaju privatizuju}i rentu, ~ime se podsti~e bespravna izgradwa, {to je
poprimilo velike razmere.
• nemogu}nost kapitalizacije u postoje}em sistemu ote`ava doma}insko poslovawe jer
svojina na gra|evinskom zemqi{tu nije adekvatno re{ena
• nije afirmisan zakup zemqi{ta, niti brojne druge transakcije svojinskih prava
Osnovni ciqevi razvoja oblasti gazdovawem zemqi{tem se mo`e ostvariti takvim
modelom upravqawa zemqi{tem koji uva`ava tr`i{te, sa jedne strane i po{tuje princip
poslovawa javnog sektora, sa druge strane. U tom smislu strategija gazdovawa nekretninama i
zemqi{ne politike mo`e se definisati:
• za{titom socijalnih kategorija gra|ana od tr`i{nog delovawa kroz posebne
mehanizme
• afirmacijom potencijalne rente i uva`avawem svih u~esnika u wenom efektuirawu
(vlasnik zemqi{ta, graditeq, zakupac objekta i lokalna zajednica)
• razradom mehanizama za aktivirawe do sada ustupqenih a nerealizovanih lokacija
(kako bi se obezbedio dovoqan broj parcela za novogradwu i rekonstrukciju grada)
• razdvajawem javnog od ostalog gra|evinskog zemqi{ta za koje se hitno mora stvoriti
elektronska baza podataka.
• zajedni~kom razvojnom, poreskom i zemqi{nom politikom grada
U ovom Generalnom planu obra|eno je vi{e oblasti i obezbe|eno je dovoqno po~etnih
osnova za ispuwewe zakonskih odredbi u propisanim rokovima datim za transformaciju i
ure|ewe sistema gra|evinskog zemqi{ta, {to }e omogu}iti organizaciju detaqnog i
operativnog odre|ivawa javnog i ostalog gra|evinskog zemqi{ta, i formirawe racionalno
ure|enog tr`i{ta gra|evinskog zemqi{ta.
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4. PRAVILA ZA GRA\EWE, OBNOVU, URBANOG TKIVA I
REKONSTRUKCIJU OBJEKATA
Pravilima gra|ewa za obnovu urbanog tkiva i rekonstrukciju objekata, definisani su uslovi i
elementi urbanisti~ke regulacije pri sprovo|ewu Generalnog plana.
Pravila i uslovi definisani ovim pravilima dati su kao:
- minimalne vrednosti
-veli~ina parcele
-{irina fronta parcele
-rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
-rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- rastojawe dva objekta na parceli
-rastojawe objekta od zadwe granice parcele
-procenat zelene povr{ine na parceli
-{irina za{titnog zelenog pojasa prema saobra}ajnici
- obavezuju}i uslovi
- regulaciona linija
-obavezuju}a gra|evinska linija
-na~in parkirawa
- maksimalne vrednosti
- indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- spratnost objekata
- visina objekata
Pravila gra|ewa odnose se na:
- pravila gra|ewa za javne prostore
- previla gra|ewa za blokove
- pravila gra|ewa za parcele
- pravila gra}ewa za objekte
- pravila gra|ewa za rekonstrukciju postoje}ih objekata na parceli
1.

Pravila gra|ewa za javne prostore

Javni gradski ili urbani prostor definisan je: regulacionim linijama blokova koje ga okru`uju
i elementima fizi~ke strukture blokova neposredno uz javni prostor (objektima na parcelama
uz regulacionu liniju).
Javni gradski prostori su:
- trgovi, parkovi, skverovi, uli~na raskr{}a, saobra}ajnice, pe{a~ke ulice,
{etali{ta, kejovi
Svi javni gradski prostori (postoje}i i novoplanirani) moraju se razra|ivati urbanisti~kim
planovima detaqne regulacije na osnovu predhodnih istra`ivawa vrednosti prostora
(lokacija, namena, arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti objekata koji defini{u
prostor, vizure, parterno re{ewe, zelenilo i dr.).

2.

Pravila gra|ewa za blokove

Blok je prostor u postoje}em ili planiranom urbanom tkivu definisan regulacionom linijom
koja razdvaja javno gra|evinsko zemqi{te (ulica, trg, skver) od prostora namewenog za
izgradwu (ostalo gra|evinsko zemqi{te).
Regulacija novoplaniranih blokova, odnosno wegov oblik, veli~ina, namene i regulacione
linije obavezno se defini{u Planom detaqne regulacije na osnovu urbanisti~kih parametra
planiranih za odre|eni tip izgradwe.
3.

Pravila za parcele

Gra|evinska parcela je prostor na kojem je mogu}a izgradwa objekata ukoliko ispuwavaju
uslove:
- da se nalaze na prostoru na kojem je planirana izgradwa
- da imaju pristup na javnu povr{inu (ulica, trg, skver)
Gra|evinska parcela definisana je regulacionom linijom prema javnom prostoru, me|nim
linijama prema susednim parcelama i analiti~ko-geodetskim elementima prelomnih ta~aka.
Svaka katastarska parcela mo`e se transformisati u skladu sa Zakonom i urbanisti~kim
planom.
Postoje}a jedna ili vi{e parcela mogu se deliti na dve ili vi{e gra|evinskih parcela
(parcelacija) pod slede}im uslovima:
- podela se mo`e vre{iti u okviru granica jedne ili vi{e postoje}ih parcela
- sve novoformirane parcele moraju imati pristup na javni prostor
- novoplanirane parcele se formiraju na osnovu urbanisti~kih parametara
definisanih za odre|eni tip izgradwe i namenu
- podelom se ne mogu formirati parcele ispod dozvoqenih minimalnih urbanisti~kih
parametara
Formirawe parcele u postoje}im blokovima kolektivnog stanovawa, osim navedenih uslova,
uslovqeno je obaveznim definisawem pripadaju}eg dela parcele uz objekat.
Dve ili vi{e postoje}ih parcela mogu se spajati u jednu gra|evinsku parcelu (preparcelacija)
pod slede}im uslovima:
- spajawe se mo`e vr{iti u okviru granica celih parcela, s tim da granica
novoformirane parcele obuhvata sve parcele koje se spajaju
- za novoformiranu ga|evinsku parcelu va`e urbanisti~ki pokazateqi definisani za
odre|eni tip izgradwe i namenu
Indeks izgra|enosti i stepen zauzetosti se kod prepercelacije dve ili vi{e parcela uve}avaju
za po 1.15. (Ih1.15; Zh1.15)
Parcele sa povr{inom ispod minimalne definisane veli~ine parcele za odre|eni tip
izgradwe, ili sa {irinom fronta ispod dozvoqene, ne mogu biti gra|evinske parcele. U slu~aju
da se na postoje}im parcelama, ispod minimalno definisane veli~ine, vr{i rekonstrukcija
objekta koriste se maksimalno dozvoqeni parametri za datu celinu.
4.

Pravila gra|ewa za objekte

Planirani objekat mo`e se graditi iskqu~ivo u granicama sopstvene parcele i nije dozvoqena
gradwa objekta i wegovih delova na vi{e parcela.
Izgradwa objekta na parceli definisana je slede}im elementima:
- gra|evinskim linijama
- visinom objekta
- spratno{}u objekta
- odnosom objekta prema susednim parcelama
- odnosom objekta prema objektima na susednim parcelama
- indeksom ili stepenom izgra|enosti "I"
- indeksom ili stepenom zauzatosti "Z"
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Sve gra|evinske linije koje odre|uju polo`aj planiranog objekta na parceli defini{u se tako
da ne predstavqaju smetwu funkcionisawu objekta na parceli, da omogu}e nasmetano
postavqawe infrastrukturne mre`e i da ne ugroze funkcionisawe i stati~ku stabilnost
objekata na susednim parcelama.
Sve gra|evinske linije defini{u maksimalne granice gradwe koje odre|uju odnos planiranog
objekta prema objektima na susednim parcelama i u okviru kojih se locira gabarit objekta.
Gabarit objekta mo`e biti mawi u odnosu na maksimalne granice gradwe.
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojom se utvr|uje linija gra|ewa podzemnih
delova objekata.
Gra|evinska linija podzemnih eta`a objekta u centralnoj zoni grada mo`e se poklopiti sa
regulacionom linijom parcele pod uslovom da podzemna eta`a ne prelazi niveletu pristupne
saobra}ajnice.
Podzemna gra|evinska linija tako}e mo`e se poklapati sa granicom parcele prema susednim
parcelama pod uslovom da ne pre|e, da indeks ili stepen izgra|enosti iznosi maksimum
"I"=0,8.
Gra|evinska linija prizemqa je linija prizemnog dela objekta u odnosu na definisanu
gra|evinsku liniju objekta.
Gra|evinske linije defini{e se u odnosu na:
- regulacionu liniju parcele
- granice susednih bo~nih parcela
- granicu susedne unutra{we parcele
Gra|evinska linija objekta prema regulacionoj liniji parcele mo`e biti postavqena na
regulacionu liniju ili na definisanom rastojawu ka unutra{wosti parcele.
Za svaki tip izgradwe i namenu parcele posebnim pravilima definisana su rastojawa
gra|evinske linije objekata od regulacione linije.
U slu~ajevima gde je nu`no rastojawe gra|evinske linije od regulacione, definisano je
striktno utvr|enim rastojawem, a tamo gde za to ne postoje razlozi date su minimalne
vrednosti udaqewa.
U odnosu na gra|evinske linije objekta prema granicama susednih bo~nim parcela objekti mogu
biti postavqeni:
- u neprekinutom nizu
- u prekinutom nizu
- kao slobodnostoje}i
Posebnim pravilima definisani su elementi i rastojawa za svaki tip izgradwe i namenu
parcele.
Objekti postavqeni u neprekinutom nizu dodiruju se svojim bo~nim stranama, {to zna~i da
rastojawe izme|u objekata iznosi 0,0 m. U ovom slu~aju gra|evinska linija prema regulacionoj
linije defini{e se u kontinuitetu sa susednim objektima, a {irina objekta mora biti
identi~na.
U blokovima sa tipom izgradwe u prekinutom nizu na novoplaniranim objektima mogu se
formirati prozorski otvori stambenih prostorija iskqu~ivo ako je rastojawe izme|u objekata
ve}e od 1/3 visine objekta. Ako je rastojawe mawe dozvoqava se formirawe prozorskih otvora
pomo}nih nestambenih prostorija.
Kod ovog tipa izgradwe nisu dozvoqeni ispadi, erkeri i terase prema susednim parcelama.
Slobodnostoje}i objekti su objekti ~ije gra|evinske linije ne dodiruju granice bilo koje od
susednih parcela. Rastojawe od susednih bo~nih parcela zavisi od gustine izgra|enosti i tipa
urbanog sklopa.
Rastojawa slobodnostoje}ih objekata visoke spratnosti defini{u se planom detaqne
regulacije.

Postoje}e gra|evinske linije objekata zadr`avaju se ukoliko se planom detaqne regulacije ne
odredi druga~ije. U slu~aju zamene objekta ili rekonstrukcije ve}eg obima, objekat se mora
graditi u svemu preme pravilima i uslovima za nove objekte.
Postoje}i objekti, ili delovi objekata ~ije su gra|evinske linije u delovima prostora u statusu
javnog gra|evinskog zemqi{ta (ulice, trgovi ili koridori infrastrukture, parcele javnih
objekata) moraju se ukloniti.
Na delovima novoplaniranih objekata orijetisanim prema regulacionoj liniji mogu se graditi
ispadi (erkeri, terase, doksati, ulazne nastre{nice bez stubova) koji prelaze regulacionu
liniju uz slede}e uslove:
- du`ina ispada mo`e biti maksimalno 0,6 m, ako je {irina trotoara do 3,5 m i to na
minimalnoj visini od 4,0 m iznad trotoara i 40% povr{ine uli~ne fasade
- du`ina ispada mo`e biti maksimalno 1,0 m, ako je {irina trotoara ve}a od 3,5 m,
{irina ulice ve}a od 15,0 m i to na minimalnoj visini od 4,0 m iznad trotoara i
50% povr{ine uli~ne fasade
- ispadi na objektima u blokovim u neprekinutom nizu ne smeju ugroziti objekte na
susednim parcelama u odnosu na insolaciju, vizuelno ometawe i privatnost, tako
da ispad mo`e biti maksimalne {irine koliko je i rastojawe do najbli`eg otvora
na susednom objektu u istom nizu.
Ispadi prema susednim bo~nim parcelama dozvoqeni su iskqu~ivo ako se zadovoqi uslov da
minimalno rastojawe od ispada do granice parcele iznosi 2,5 m, a u slu~aju da je objekat
postavqen na gra|evinskoj liniji udaqenoj 2.0 od granice susedne parcele ispadi na objektima
nisu dozvoqeni.
Ispadi prema unutra{wem dvori{tu mogu se graditi uz uslov da se obezbedi minimalnom
rastojawu objekta do susedne naspramne parcele.
Na parceli se mogu graditi i vi{e objekata ukoliko objekti predstavqaju jedinstvenu
funkcionalnu celinu i zajedni~ki koriste parcelu.
U slu~ju izgradwe vi{e objekata na parceli ne smeju se prekora~iti urbanisti~ki pokazateqi i
moraju se po{tovati svi drugi uslovi definisani posebnim pravilima za odre|eni tip izgradwe
i namenu parcele.
Kota prizemqa objekta na ravnom mo`e biti maksimum 1,2 m vi{a od nulte kote terena i ne mo`e
biti ni`a od nulte kote terena.
Kota prizemqa objekta na kosom terenu mo`e biti maksimum 1,2 m ni`a od nulte kote terena.
Nulta kota terene je kota ispred ulaza u objekat.
Kod izgra|enih objekata zadr`avaju se postoje}e kote, ali se u slu~aju zamene ili
rekonstrukcije ve}eg obima moraju primeniti pravila i uslovi definisani ovim planom.
Visina objekta ~ija se izgradwa planira ili nadzi|uje zavisi od:
- veli~ine bloka
- horizontalne i vertikalne regulacije na parceli
- urbanisti~kih parametara na parceli ("I" i "Z")
- za{tite dominantnih vizura
- uslova za za{titu ambijenata, javnog prostora i uli~nih poteza
U postoje}em urbanom tkivu maksimalna visina objekta iznosi 1,5 {irine ulice, a u
novoplaniranim delovima grada visina novih objekata iznosi jednu {irinu ulice.
U slu~aju kada je gra|evinska linija objekta povu~ena u odnosu na regulacionu liniju parcele
visina objekta mo`e biti ve}a, ali ne vi{a od maksimalne dozvoqene za odre|eni tip izgradwe
i namenu.
Visina objekata mo`e biti i vi{a ako se zavr{ne eta`e povuku u odnosu na fasadnu i
gra|evinsku liniju objekta za rastojawe od minimum 3,0 m po spratu.
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U centralnoj gradskoj zoni objekti na ugaonim parcelama mogu biti vi{i, maksimalno 28,0 m, s
tim da se stanovawe planira na eta`ama do 22,0 m (kota poda mereno od apsolutne kote). Na
delovima objekta iznad ove visine mogu}e je planirati poslovni prostor.
U posebnim slu~ajevima pri intervenciji u ve} izgra|enom bloku u kome visina objekata
prema{uje dozvoqene vrednosti mogu}e je uskla|ivawe visina postoje}ih i planiranih
objekata.
Postoje}i objekti ~ija visina prevazilazi maksimalne dozvoqene vrednosti zadr`avaju se, s
tim da se ne dozvoqava pove}awe wihove visine i spratnosti u ciqu formirawa novog korisnog
prostora.
Na postoje}im objektima mogu}e je izvr{iti slede}e intervencije:
- nadgradwu novih eta`a
- nadgradwu krova iznad ravne terase objekta
- rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog korisnog
prostora
- rekonstrukciju fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne izolacije
- rekonstrukciju fasade objekta u smislu zatvarawa balkona i lo|a
- dogradwu objekta
- dogradwu vertikalnih komunikacija (stepeni{te, lift)
- pretvarawe stambenih u poslovni prostor
- pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, 0stave i sl.) u stambeni
prostor
- pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u poslovni
prostor
- podelu funkcionalnih delova objekta
- spajawe funkcionalnih delova objekta
- sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta
- sanaciju i rekonstrukciju instalacija

У случају када је димензија парцела испод прописане минималне
параметри остају исти.

површине, урбанистички

PRAVILNIK
A.

Produkcija

Ovu grupu ~ine slede}e privredne aktivnosti:
A.1.
Primarne delatnosti
A.1.1.
poqoprivreda
A.1.2.
sto~arstvo
A.2. Sekundarne delatnosti
A.2.1.
industrija
A.2.2.
gra|evinarstvo
A.2.3.
zanatska proizvodwa
A.2.4.
manifakturna proizvodwa
A.2.5.
skladi{ta
A.3. Tercijalne delatnosti
A.3.1.
uslu`no-trgovinske delatnosti
A.3.2.
poslovno-komercijalne delatnosti
A.3.3.
turisti~ke aktivnosti
A.1.1.

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na
kompleksima poqoprivrede

Namena:
Sve intervencije na objektu mogu se izvesti pod slede}im uslovima:
-

-

nadgradwe i dogradwa objekta mo`e se izvesti do maksimalnih urbanisti~kih
parametara propisanih ovim planom
u slu~aju kada se u postoje}em stawu na parceli ispuweni svi parametri ne
dozvoqava se dogradwa ili nadgradwa objekata
izuzetno, ako je na parceli isuwen dozvoqeni indeks izgra|enosti i BRGP,
dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambeni ili poslovni prostor, uz
uslova da se formirawe novog korisnog prostora izvr{i u postoje}em tavanu, bez
pove}awa visine objekta i promene geometrije krova
za novoformirani korisni prostor obezdediti parking prostor preme pravilima
iz ovog plana
rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 1,6 m
mereno od kote poda do preloma kosine krova
u slu~aju da geometrija krova to dozvoqava mogu}e je u potkrovqu formirati
maksimum dva nivoa uz uslov da pripadaju istoj stambenoj ili poslovnoj jedinici
u ciqu boqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora (osvetqewe,
izlazi na terase ili lo|e i sl.) mogu se formirati krovne baxe sa maksimalnom
visinom od 2,2 m mereno od kote poda do prelomne linije baxe

Iintervencije na objektima izvesti u skladu sa pozitivnim zakonima koji tretiraju izgradwu
objekata, odr`avawe objekata, za{titu spomenika kulture, za{titu objekata i autorstvo.
Pravilnik je mogu}e unapre|ivati i dopuwavati po istoj proceduri po kojoj }e se vr{iti izmene i
dopune ovog plana.

-

prerada poqoprivrednih proizvoda
proizvodwa hrane
skladi{tewe poqoprivrednih proizvoda
skladi{tewe vo}a
proizvodwa i skladi{tewe sto~ne hrane

-

minimalna povr{ina parcele ………..…………....
minimalna {irina parcele ……………………..…

Parcela:

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli povr{ine:
- do 1 ha ……………………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- do 1 ha ……………………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………
- minimalna {irina za{titnog zelenog
pojasa prema pristupnoj saobra}ajnici ………….

3.000 m2
25 m

0,3
0,25
0,2
30%
25%
20%
20%
20,0 m
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Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........……………
- maksimalna visina objekta ………………………

-

P+1
12,0 m

izuzetno maksimalna visina objekta mo`e biti ve}a od 12 m iskqu~ivo u slu~aju da
je uslovqena tehnolo{kim procesom
spratnost pomo}nih objekata ……………………..
P
maksimalna visina pomo}nog objekata .…………
5,0 m

Horizontalna regulacija:
- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele ……………………….
15,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… …
6,0 m
minimalno rastojawe objekta od bo~nih
susednih objekata ……………………………………
12,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta
- na parceli ……..…………………………………..
8,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..
12,0 m
A.1.2.

P+1
12,0 m

P
5,0 m

Horizontalna regulacija:
- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele ……………………….
15,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… …
6,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih
susednih objekata ……………………………………
12,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..……………………………………..
8,0 m
− minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele
... 10,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa

za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa
A.2.

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na
kompleksima sto~arstva

Namena:
-

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........……………
- maksimalna visina objekta ………………………
(izuzetno maksimalna visina objekta mo`e biti
ve}a od 12 m iskqu~ivo u slu~aju da je uslovqena
tehnolo{kim procesom)
- spratnost pomo}nih objekata ……………………..
- maksimalna visina pomo}nog objekata .…………

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na
kompleksima industrije, gra|evinarstva, zanatske
proizvodwe, manifakturne proizvodwe i skladi{ta

Namena:

sto~ne farme
klanice i prerada mesa
`ivinarske farme
klanice `ivine i prerada mesa
ribwaci
prerada ribe

-

industrijska proizvodwa
gra|evinarstvo
zanatska proizvodwa
manifakturna proizvodwa
skladi{ta

-

minimalna povr{ina parcele ………..…………...1.500 m2
minimalna {irina parcele ……………………..… 20 m

Parcela:

Parcela:
-

minimalna povr{ina parcele ………..…………....
minimalna {irina parcele ……………………..…

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli povr{ine:
- do 1 ha ……………………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Indeks ili stepen zauzetosti "Z"
- do 1 ha ……………………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Zelene povr{ine
− minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………
- minimalna {irina za{titnog zelenog
pojasa prema pristupnoj saobra}ajnici ………….

3.000 m2
25 m

0,3
0,25
0,2
30%
25%
20%
20%
30,0 m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli povr{ine:
- do 0,5 ha …………………………...
- od 0,5 ha do 1 ha …………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Indeks ili stepen zauzetosti "Z"
- do 0,5 ……………………………...
- od 0,5 ha do 1 ha …………………..
- od 1 ha do 3 ha……………………..
- preko 3 ha ………………………...
Zelene povr{ine
− minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli do 1 ha……………………………………
− minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli do 1-3 ha……………………………………

0,8
0,7
0,6
0,5
70%
60%
50%
40%
20%
25%
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−
-

minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli preko 3 ha…………………………………… 30%
minimalna {irina za{titnog zelenog
pojasa prema pristupnoj saobra}ajnici ………….
30,0 m

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........……………
P+1
- maksimalna visina objekta ………………………
15,0 m
(izuzetno maksimalna visina objekta mo`e biti
ve}a od 15 m iskqu~ivo u slu~aju da je uslovqena
tehnolo{kim procesom)
- spratnost pomo}nih objekata ……………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata .…………
5,0 m
Horizontalna regulacija:
- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele ……………………….
15,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… …
5,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih
susednih objekata …………………………………… 10,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..
8,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..
15,0 m
− minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele
... 10,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa
A.3.

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na
parcelama sa tercijalnim delatnostima

A.3.1.

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na
parcelama sa tercijalnim delatnostima u centralnoj zoni
grada

Namena:
-

-

uslu`no-trgovinske delatnosti:
- robne ku}e, tr`ni cenri, zanatski centri, megamarketi, super-parketi,
poslovno-komecijalne delatnosti:
- banke, administrativni centri lokalne uprave,
poslovni objekti dr`avnih organa, poslovni
objekti preduze}a, banke, osiguravaju}i zavodi,
poslovni objekti za rentirawe
turisti~ke aktivnosti:
- hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteqski
objekti

Parcela:
-

minimalna povr{ina parcele ………..…………....
minimalna {irina parcele ……………………..…

500 m2
12 m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli povr{ine:
- do 600 m2 ……………………………..
3,0
- preko 600 m2 ……………………..
3,5
Индекс изграђености угаоних парцела
И х 1.15
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- do 600 m2 …………………………..
- preko 600 m2 ……………………...
Степен заузетости угаоних парцела
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………

60%
50%
З х 1.15

20%

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........…………
P+4+Pk
(P+6 za dogradwu postoje}ih objekata prema
uslovima iz 3.7.pravila ure|ewa stanovawa st.2)
- maksimalna visina objekta ………………………
24,0 m
- spratnost pomo}nih objekata ……………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata .…………
5,0 m
Horizontalna regulacija:
- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele ………………..… 0 m do 5,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… …
4,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih
susednih objekata ……………………………………
8,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..
8,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..
6,0 m
- za izgra|ene objekte va`epostoje}a rastojawa
B.
B.1.

Stanovawe

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
stanovawem niskih gustina izgra|enosti
Ovu grupu ~ine slede}i tipovi stanovawa:
- individualno jednoporodi~no stanovawem stanovawem
u poqoprivrednim zonama
- individualno jednoporodi~no stanovawe u
ruralnim zonama
- stanovawe u vikend zonama
- individualno jednoporodi~no stanovawe u
prigradskim zonama
- individualno jednoporodi~no stanovawe u
gradskom urbanom tkivu van centralne zone
- socijalno kategorisani oblici stanovawa
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B.1.1.

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
individualnim jednoporodi~nim stanovawem u poqoprivrednim zonama

Parcela:

B.1.2.

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
individualnim jednoporodi~nim stanovawem u ruralnim
zonama i vikend zonama

Parcela:
-

minimalna povr{ina parcele ………..………….... 3.000 m2
minimalna {irina parcele …………………………
25 m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..……………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa delatnostima u funkciji
poqoprivrede ………………………………… ……

0,10
0,15
0,20

Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- stanovawe : funkcije ……..……………
20%:80%
Zelene povr{ine
− minimalni procenat zelenih povr{ina
na parceli ………………………………………………
30 %
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
10%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
15%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
20%
- minimalni procenat poqoprivrednog zemqi{ta
na parceli ………………………………………………
70%
Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........………… Po+P+1+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena ………………………… 12,0 m
- do kote venca……………………………
8,5 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m
Horizontalna regulacija:
- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele ……………………….
5,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… …
5,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih
susednih objekata ……………………………………
10,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..
4,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..
10,0 m
- minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ………………………………… 1 h, a ne mawe od 10,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa

- minimalna povr{ina parcele ………..…………....
600 m2
- minimalna {irina parcele …………………………
15 m
Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
0,20
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..……………
0,25
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
0,30
Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
odnos stanovawe : funkcije ……..…………
... 50%:50%
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ………………………………………………
40%
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..

15%
20%
30%

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........………… Po+P+1+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena …………………………
12,0 m
- do kote venca……………………………
8,5 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m
Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m (za objekte sa komercijalnim funkcijama)
- 5,0 m
- 10,0 m (izuzetno)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija
-

-

-

rastojawe objekta od bo~nih granica
parcele ………………………………….………… 3.0 m do 6.0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa
rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
- dvojni objekti ………………………..
- u prekinutom nizu …………………..
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa
minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m
5,0 m
4,0 m

4,0 m
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B.1.3.

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

-

rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- slobodnostoje}i objekti …………2,0 m do 4,0 m
- dvojni objekti ………………………..
4,0 m
- u prekinutom nizu ……………….. 2,0 m do 4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

-

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
4,0 m
- dvojni objekti ………………………..
5,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa

-

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

10,0 m

10,0 m

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ………………………………….. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
individualnim jednoporodi~nim stanovawem u prigradskim
zonama

Parcela:
-

-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte… …....
- za dvojne objekte ………………………..

500 m2
400 m2

minimalna {irina parcele …………………………
- za slobodnostoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..

12 m
24 m

-

Indeks ili stepen izgra|enosti "I"
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
0,25
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
0,3
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
0,5
Odnos BRGP stanovawa i delatnost
- odnos stanovawe : funkcije ……..…………... 50%:50%
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ………………………………………………
30%
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
25%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..…………………………….. 30%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
50%
-

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ……………………………….. 1 h, a ne mawe od 10,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

B.1.4.

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
individualnim jednoporodi~nim stanovawem u gradskom
urbanom tkivu van centralne zone

Parcela:
-

-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

300 m2
400 m2
250 m2

minimalna {irina parcele …………………………
- za slobodno stoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

12 m
24 m
6m

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........……… Po+P+1+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena ………………………… 12,0 m
- do kote ……………………………………
8,5 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena ………………………… 5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- odnos stanovawe : funkcije ……..……………..…...
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m (za objekte sa komercijalnim funkcijama)
- 5,0 m
- 10,0 m (izuzetno)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija

Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
-

0,35
0,5
0,6
50%:50%
30%

30%
35%
50%
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Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ......………… Po+P+1+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena ………………………… 12,0 m
- do kote venca…………………………… 8,5 m
-

spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena ………………………… 5,0 m
- do kote venca.…………………………… 4,0 m

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m (za objekte sa komercijalnim funkcijama)
- 5,0 m
- 10,0 m (izuzetno)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija
-

rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- slobodnostoje}i objekti ………1,5 m do 2,5 m
- dvojni objekti ………………………..
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
- dvojni objekti ………………………
..
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

4,0 m
5,0 m

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

8,0 m

-

-

B.1.5.

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta …………………………… .. 1 h, a ne mawe od 8,5 m

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
socijalno kategorisanim oblicima stanovawa

Za parcele na kojima se planira jedan od vidova socijalno kategorisanih oblika stanovawa
primewuju se urbanisti~ki parametri B.1.1, B.1.2, B.1.3 i B.1.4 u zavisnosti od lokacije.
B.2.

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
stanovawem sredwih gustuna izgra|enosti

Ovu grupu ~ine slede}i vidovi stanovawa:
1. individualno jednoporodi~no stanovawe u centralnoj zoni grada
2. vi{eporodi~no stanovawe u gradskom urbanom tkivu van centralne grada
3. stanovawe u funkciji turizma (ku}ni turizam, bungalovi, pansioni, moteli, ku}e za
izdavawe, hoteli)
4. vile
5. palate
6. pansioni
7. elitno stanovawe uz reku i u zoni

8.
9.
10.
11.
12.
B.2.1.

ekskluzivno stanovawe
ku}e za izdavawe
apartmansko stanovawe
poslovno stanovawe
rentalno stanovawe

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
individualnim jednoporodi~nim stanovawem u centralnoj zoni grada, vilama,
palatama, pansionima, ekskluzivnim stanovawem, ku}ama za izdavawe u
centralnoj zoni grada, apartmanskim, poslovnim i rentalnim stanovawem van
centralne zone grada
Parcela sa individualnim jednoporodi~nim stanovawem u centralnoj zoni grada, ,
pansionima, , ku}ama za izdavawe u centralnoj zoni grada, apartmanskim, poslovnim i
rentalnim stanovawem van centralne zone grada
-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte………….... 350 m2
- za dvojne objekte ……………………….. 400 m2
- za objekte u nizu ………………………... 250 m2

-

minimalna {irina parcele …………………………
- za slobodno stoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
Индекс изграђености угаоних парцела

12 m
20 m
6m

0,6
0,8
1,5
И х 1.15

Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- odnos stanovawe : funkcije ……..…………….. od 90% : 10%
Zelene povr{ine
do 10% : 90%
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………
30%
Indeks ili stepen zauzеtosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
Степен заузетости угаоних парцела

40%
50%
60%
З х 1.15

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ......……………Po+P+2+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena …………………………
15,0 m
- do kote ……………………………………
12,0 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
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- do kote slemena …………………………
- do kote venca.……………………………

5,0 m
4,0 m

-

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od

-

minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- slobodnostoje}i objekti …………
2,0 m
- dvojni objekti ………………………..
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

-

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
- dvojni objekti ………………………..
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

-

-

4,0 m
5,0 m

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

6,0 m

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m do 5,0 m (izuzetno do 10,0 m)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija
-

minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- slobodnostoje}i objekti …………
2,0 m
- dvojni objekti ………………………..
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

-

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
- dvojni objekti ………………………..
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

5,0 m
6,0 m

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

6,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

8,0 m

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ………………………… … .. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte………….... 500 m2
- za dvojne objekte ……………………….. 600 m2
- za objekte u nizu ………………………... 300 m2
minimalna {irina parcele …………………………
- za slobodnostoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

50%

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ......……………Po+P+2+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena …………………………
15,0 m
- do kote venca……………………………… 12,0 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m

Parcela: sa vilama, palatama, ekskluzivnim stanovawem
-

45%

-

regulacione linije parcele
- 0,0 m do 5,0 m (izuzetno do 10,0 m)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija

-

maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..

-

12 m
20 m
6m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
0,5
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
0,6
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
1,0
Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- odnos stanovawe : funkcije ……..…………….. od 90% : 10%
Zelene povr{ine
do 10% : 90%
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………
30%
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
35%

-

B.2.2.

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ………………………… … .. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
vi{eporodi~nim stanovawem van centralne zone grada

Parcela:
-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte………….... 500 m2
- za objekte u nizu ……………………….. 400 m2
- za objekte u poluotvorenom bloku…... 1.000 m2

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………

1,5
1,8
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maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
2,0
Индекс изграђености угаоних парцела
И х 1.15
-

-

B.3.
Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- odnos stanovawe : funkcije ……..……………..od 90% : 10%
do 10% : 90%
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelenih povr{ina
na parceli …postoje}ih blokova………………
20%
- minimalni procenat zelenih povr{ina
na parceli za nove blokove…………………
30%
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
30%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
40%
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
45%
Степен заузетости угаоних парцела
З х 1.15
Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ......………… Po+P+4+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena ………………………… 20,0 m
- do kote venca …………………………… 17,5 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m
Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m do 5,0 m (izuzetno do 10,0 m)
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija
-

rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- za slobodno stoje}e objekte…1/2 h vi{eg objekta
- za objekte u nizu ………………………..
2,5 m
- za objekte u poluotvorenom bloku…...
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa

-

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti …… 1/2 h vi{eg objekta
- dvojni objekti ………………………..
5,0 m

- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa
-

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

6,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

10,0 m

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ……………………………… .. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
stanovawem visokih gustuna izgra|enosti

Ovu grupu ~ine slede}i vidovi stanovawa:
1. vi{eporodi~no stanovawe u centralnoj zoni grada
2. vile
3. palate
4. pansioni
5. ekskluzivno stanovawe
6. ku}e za izdavawe
7. apartmansko stanovawe
8. poslovno stanovawe
9. rentalno stanovawe
B.3.1.

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa vilama, palatama,
ekskluzivnim stanovawem i ku}ama za izdavawe u centralnoj zoni grada

Parcela:
-

-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodno stoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

500 m2
600 m2
300 m2

minimalna {irina parcele …………………………
- za slobodno stoje}e objekte…………....
- za dvojne objekte ………………………..
- za objekte u nizu ………………………...

12 m
20 m
6m

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
Индекс изграђености угаоних парцела

1,0
1,2
1,4
И х 1.15

Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
- odnos stanovawe : funkcije ……..…………….. od 90% : 10%
do 10% : 90%
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………
20%
Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
Степен заузетости угаоних парцела

50%
60%
70%
З х 1.15
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Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ......……………Po+P+2+Pk
- maksimalna visina objekata
- do kote slemena …………………………
15,0 m
- do kote vanaca……………………………
12,0 m
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
P
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
5,0 m
- do kote venca.……………………………
4,0 m
Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m do 5,0 m (izuzetno do 10,0 m)
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a gra|evinska linija
-

-

-

B.3.2.

minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- slobodnostoje}i objekti …………
2,0 m
- dvojni objekti ……………………….
4,0 m
- u prekinutom nizu …………………. 1,5 m do 4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa
rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……………
4,0 m
- dvojni objekti ………………………..
5,0 m
- u prekinutom nizu …………………..
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`i postoje}a rastojawa
minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

6,0 m

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ……………………………… .. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

Odnos BRGP stanovawa i delatnosti
odnos stanovawe : funkcije ……..……………..
Zelene povr{ine
- minimalni procenat zelene povr{ine
na parceli ……………………………………………

-

minimalna povr{ina parcele
- za slobodnostoje}e objekte………….... 600 m2
- za objekte u nizu ………………………..
500 m2
- za objekte u poluotvorenom bloku
(целина више објеката)
.... 2.000 m2

Indeks ili stepen izgra|enosti "I":
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
za nivo bloka ili celine …………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parceli ……………………………..………………
- maksimalni indeks ili stepen izgra|enosti "I"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……
Индекс изграђености угаоних парцела

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata ........…………
(P+6 za dogradwu postoje}ih objekata prema
uslovima iz 3.7.pravila ure|ewa stanovawa st.2)
- maksimalna visina objekata
- do kote poda zadwe eta`e………………
- do kote venca…………………………….
- spratnost pomo}nog objekta ………………………..
- maksimalna visina pomo}nog objekata
- do kote slemena …………………………
- do kote venca.……………………………

-

55%
65%
З х 1.15
P+4+Pk

22,0 m
23,2 m
P
5,0 m
4,0 m

rastojawe objekta od bo~nih granica parcele
- za slobodno stoje}e objekte…1/2 h vi{eg objekta
- za objekte u nizu ………………………..
4.0 m
- za objekte u poluotvorenom bloku…...
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa

-

rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata
- slobodnostoje}i objekti ……1/2 h vi{eg objekta
- dvojni objekti ………………………..
5,0 m
- u prekinutom nizu …………………..
4,0 m
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a rastojawa

-

minimalno rastojawe dva objekta
na parceli ……..…………………………………..

4,0 m

minimalno rastojawe objekta od zadwe
granice parcele …………………………………..

6,0 m

-

3,2
И х 1.15

50%

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od
regulacione linije parcele
- 0,0 m do 5,0 m (izuzetno do 10,0 m)
- za izgra|ene objekte va`e postoje}a gra|evinska linija

2,6
3,0

20%

Indeks ili stepen zauzatosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
za nivo bloka ili celine ……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parceli ………………..……………………………..
- maksimalni indeks ili stepen zauzatosti "Z"
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..
Степен заузетости угаоних парцела

Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa
vi{eporodi~nim stanovawem u centralnoj zoni grada,
pansione, apartmansko, poslovno i rentijersko stanovawe

Parcela:

od 90% : 10%
do 10% : 90%

-

minimalno rastojawe objekta od naspramnog
objekta ………………………………….. 1 h, a ne mawe od 10,0 m

183
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
4. PRAVILA ZA GRA\EWE, OBNOVU, URBANOG TKIVA I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

4.1.

PRAVILA GRA\EWA MRE@E INFRASTRUKTURE

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.1. Гасоводи високог и средњег притиска и објекти у саставу гасовода
Гасоводи високог и средњег притиска у атару се по правилу граде изван комплекса
индустријских обејката, саобраћајних чворова, заштитних појаса питке и лековите воде
и војних објеката.
У појасу ширине 30 м са обе стране осе гасовода високог и средњег притиска у атару
забрањено је градити зграде за становање и боравак људи.
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег протиска (мерно-регулационе станице,
компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са
издувавањем) морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од објеката, дата
у наредној табели:
Објекти у саставу гасовода
Меро-регулационе станице

Стамбене,
пословне и
фабр.
Зграде,
радионице
и
складишта
запаљивог
материјала
Електронеи
золов.
надзем.
водови
Трафо
станице
Железничке
пруге
и
објекти
Индустријск
и колосеци
Ауто путеви
Магистралн
и путеви
Регионални

У објекту од
чврстог
материјала
До
Изнад
30000 30000
м³/х
м³/х

15

25

Под надстр.
и
на
отвореном
За
све
капацитете

Компрес Блокадн
.
е
станице станице

30

Чистачке
станице

100

30

30

25

15

15

Висина стуба далековода + 3,0 м

30
30

30

14
20

15
20

25
30

20

30

20

и локални 10
путеви
Остали
6
путеви
Водотоци
5
Шеталишта
и паркира10
лишта
Остали
грађевински
10
објекти

10

10

10

15

10

5

5

20

5

5

15

20

15

30

30

15

20

30

15

15

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код железничких пруга и путева од ивице
пружног/путног појаса.
Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода уз друге објекте одстојање не сме
бити мање од:
10,0 м од спољне ивице путног појаса магистралног пута
5,0 м од спољне ивице путног појаса регионалних или локалних путева
20,0 м од спољне ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод постављен
на друмски или железнички мост
15,0 м од крајње осе индустријског колосека
1,0 м (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава
стабилност објекта
0,5 м ос спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката
10,0 м од ножице насипа регулисаних водотока и канала
Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете,
ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова,
али не мања од 0,5 м слободног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од
стубова, далековода, високонапонских и нисконапонских водова за најмању висину стуба + 3,0
м.
Ако гасовод пролази у близини нерегулисаних водотока, бунара, извора или изворишта, а
такође електроенергетских постројења и водова, потребно је прибавити сагласности надлежних
установа.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице, прокопавањем те саобраћајнице полаже се у
ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора
се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања
њихових оса мора бити између 60˚ и 90˚. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност
надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са железничком пругом.
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности тла, одрона
земљишта и других опасности које могу изазвати његово померање или додатно оптерећење.
Гасовод треба да је заштићен од деловања корозије околине.
1.2. Гасоводна мрежа ниског притиска
Технички нормативи за пројектовање и полагање гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4
бара одређени су одговарајућим правилницима и ЈУС стандардима.
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Гасовод ниског притиска се води подземно. Када се гасовод води подземно, дубина полагања
гасовода је 0,6-1,0 м од његове горње ивице. Препоручује се дубина од 0,8 м. Изузетно је
дозвољена дубина од 0,5 м код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито
тешком терену, уз примену додатних техничких мера заштите. Локација ровова треба да је у
зеленом појасу између тротоара и ивичњака коловоза, тротоара и ригола, тротоара и бетонских
канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара,
бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на
дубини 1,0 м од дна канала и ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне
мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи
минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Вредности минималних дозвољених растојања у доносу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања
Паралелно вођење
- други гасовод
0,4 м
- водовод, канализација
0,4 м
- ниско и високо напонски електро каблови
0,6 м
- телефонски каблови
0,5 м
- технолошка канализација
0,4 м
- бетонски шахтови и канали
0,4 м
- железничка пруга и индустријски колосек
5,0 м
- високо зеленило
1,5 м
- темељ грађевинских објеката
1,0 м
- локални путеви и улице
0,5 м
- магистрални и регионални путеви
1,0 м
- бензинске пумпе
5,0 м

укрштање
0,2 м
0,2 м
0,3 м
0,3 м
0,2 м
0,2 м
1,5 м
/
/
1,0 м
1,3 м
/

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у
заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се
мора обзбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.
За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и улицама
потребна је сагланост одговарајућих организација.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. Надземно
полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких,
температурних и утицаја стварања кондензата.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и тт мреже мора
бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 м слободног размака.
Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода, високонапонских и
нисконапонских водова за најмање висину стуба + 3,0 м.
При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заштите
постојећих инсталација у радном појасу.
Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са условима и
сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:
Пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање
на дубини од 1,0 м
Пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем, у складу са
дубином рова
Пролази испод осталих канала и ригола се изводе у заштитним цевима или без њих,
раскопавањем или подбуђивањем на дубину 1,0 м до 2,0 м у зависности од могућности на
терену.

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектовати да се
задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања настојати да се гасовод
укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба положити у заштитну цев.
5.3. Кућни гасни прикључак
Кућни гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом
гасном инсталацијом. Кућне гасне прикључке изводити према следећим условима:
траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна
цевовод мора бити безбедан од оштећења
цевовод полагати на дубину укопавања од 0,6 м 1,0 м а изузетно на мин. 0,5 м односно
на максимум 2,0 м
најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 м
положај и дубина укопавања кућног гасног прикључка мора бити геодетски снимљен
почетак прикључка трајно означити натписном плочицом
цевовод се кроз шупљине или делове зграде (терасе, степеништа) полаже у заштитну
цев
при увођењу у зграду просторија мора бити сува и приступачна, а цевовод мора бити
приступачан и заштићен од механичких оштећења
укопани и надземни делови прикључка од челичних цеви морају се заштитити од
корозије било омотачима, премазима, катодно, галванизацијом и др.
Гасни прикључак завршава на приступачном месту главним запорним цевним
затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње
Положај главног запорног цевног затварача се означава
При првом пуштању гаса у гасни прикључак потребно је обезбедити потпуно одвођење
мешавине гаса и ваздуха у атмосферу.
Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од надлежног
дистрибутера гаса.

2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

ЗА

МРЕЖУ

И

ОБЈЕКТЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ

На подручју плана постоји изграђен топлификациони систем са централним надзором и
управљањем веома високог технолошког нивоа. Постојећа топловодна мрежа (примарна и
секундарна) делимично покрива подручје плана и треба је развијати до максималне
оптерећености топлотног извора – ИПС у ТЕКО «А» у Костолцу. При изградњи треба водити
рачуна о оптимизацији топловодних мрежа и предузимању мера топлотне заштите објеката
којима се обезбеђује уштеда енергије, односно смањење потрошње по јединици грејаног
простора.
Градња топлификационог система се врши по зонама утврђеним постојећим пројектом
примарне мреже («Главни машински пројекат примарне вреловодне мреже топлификационог
система града Пожаревца», пројектант Слободан Ћирић). Дефинисане границе зоне и места
прикључења на изведене примарне магистралне правце топлификационе мреже се морају
строго поштовати.
Начин градње топлификационог система је дефинисан посебним техничким условима за
пројектовање и прикључење објеката на топлификациони систем, који се по захтеву издају од
стране ЈП «Топлификација» и општим условима прописаним «Одлуком о начини снабдевања
топлотном енергијом» и општим «Техничким условима за пројектовање и извођење топлотних
постројења» усвојеним од стране надлежних органа локалне управе.
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Приликом пројектовања постројења за пренос и испоруку топлотне енергије придржавати се
свих југословенских стандарда и прописа који су објављени или су дефинисани а имају примену
у материји која се прописује. Избор опреме вршити на бази потребне количине топлоте и
других, прорачунима добијених података, за параметре грејног флуида (вода): т=130/75°Ц; НП
16 – за примар и т=90/70°Ц; НП 6 – за секундар, а искључиво према гарантованим техничким
карактеристикама опреме из званичне документације.
Границе система даљинског грејања који припада ЈП «Топлификација», су вентили у корену
вертикала кућног развода за објекте у којима су вертикале изведене по просторијама објекта
ван степенишног простора, а за објекте који су изведени са вертикалама кроз степенишни
простор до вентила за прикључење стана или пословног простора. У индустријској зони,
границе система даљинског грејања који припада ЈПТ су вентили испред разделника и
сабирника. За индивидуалне објекте са зонским ТПС, границе система даљинског грејања који
припада ЈП «Топлификација» су уграђени прикључни вентили на 1 (један) метар од објекта.
Градња топлификационе мреже мора се вршити по пројектној документацији која има
сагласност ЈП «Топлификација» и одобрење за градњу од стране надлежне управе СО
Пожаревац. Радови и се изводе у временском периоду од 15. априла до 15. октобра, тј. када
топлификациони систем није у радном режиму. Радови се могу изводити и ван овог рока у
случају да не угрожавају рад топлификационог система и то уз писмено одобрење Сектора за
пренос, дистрибуцију и одржавање ТС Пожаревац. Градња топлификационог система се врши
под надзором стручне службе ЈП «Топлификација».

-

-

-

-

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ВОДОВОДНУ,КИШНУ И ФЕКАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Снабдевање водом обезбедити из постојећих и планираних изворишта
Просторни положај бунара унутар водозахвата ускладити са ''Правилником о начину
одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање
водом за пиће'' (Сл. Гласник СРС бр. 33/78)
Положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар) утврдити у
складу са примењеним савременим технолошким решењима ,усвојеном шемом
водовода ,примењеним технологијама грађења и хидрауличким прорачуном
Објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају градити
у складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене
Зоне непосредне заштите бунара потребно је да се ограде, као и комплекс водозахвата у
целости, а слободан неизграђен простор да се уреди као сенокос
Објекти бунарских кућица граде се над бунарским шахтовима – односно бунарима, као
приземни објекти у оквиру којих је предвижен смештај потребне хидромашинске и
електроопреме
Планирану водоводну мрежу повезати са водозахватом цевоводом одговарајућег
капацитета и квалитета, у скалду са резултатима добијеним из хидрауличког прорачуна
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне
мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и
дистрибутивне водоводне мреже
Израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за водоснабдевање са
или без кондиционирање воде на постојећим, односно планираним водозахватима и на
основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за
потребе водоснабдевања
Израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите обвјеката за снабдевање водом
за пиће

-

-

-

-

-

-

Јавну водоводну мрежу, како магистралну, тако и дистрибутивну, у принципу градити по
прстенастом систему
За потребе одржавања квалитета воде у мрежи као и за потребе противпожарне заштите
на јавној водоводној мрежи уградити хидранте на прописним растојањима. Хидранте, у
прнципу уградити као надземне
Јавна водоводна мрежа на сме бити пречника мањег од 100 мм
Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести
у складу са законом и уз сагласност надлежних органа
Извршити изградњу нових, односно реконструкцију, адаптацију и функционалну
пренамену дела постојећих уређаја у оквиру комплекса уређаја за пречишћавање
одпадних вода Пожаревца (ППОВ).Реализацију ове позиције предвидети као фазну
градњу.
На ППОВ дефинисати доток воде у постројење кроз прорачуне и потребна мерења
На ППОВ-у применити савремене технолошке процесе који омогућавају пречишћавање
отпадних вода града,према резултатима хемијских анализа и дефинисаном дотоку.
У коначној фази изградње пројектовани капацитет ППОВ-а мора да обухвати пријем и
комплетно пречишћавање све приспеле отпадне воде
Израдити идејна и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже за
подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконстраукцију и доградњу
свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода
Приликом димензионисања канализационе мреже узети у обзир могућност формирања
локалних ретензија за прикупљање атмосферских вода на погодним локацијама
На територији Пожаревца градити канализациону мрежу сепаратног система.
Сви радови на пројектовању и изградњи система за одвођење и пречишћавање отпадних
вода морају се извести у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа
Водоводне и канализационе цевоводе градити од савремених квалитетних материјала
који омогућавају лаку изградњу,брзу монтажу у зони градских саобраћајница,добро
заптивање спојева и лако и јефтино одржавање, као и очување квалитета флуида у
цевоводу
Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбедиу најмање 1,0 м слоја земље
изнад цеви, док тај слој код канализационе мреже не сме бити мањи од 0,8 м.
Канализационе цеви постављати на већој дубини од водоводних и придржавати се
техничких прописа који дефинишу њихово минимално удаљење.
Приликом пројектовања и изградње јавне водоводне и канализационе мреже
придржавати се прописаних хоризонталних и вертикалних растојања од других
комуналних инсталација
Изградња јавне канализационе мреже у принципу мора да предходи изградњи коловоза,
уколико постоје технички услови за приључење канализације на припадајући слив
Јавну канализациону мрежу градити у осовини планираног коловоза за реулационе
ширине до 30 м. За реулационе ширине веће од 30 м канализациону мрежу градити
двострано (с обе стране коловоза) у зеленом појасу
Појас заштите око главних канализационих колектора износи 2,5м на обе стране
цевовода мерено од ивице цевовода
Уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим
деоницама канала на прописним растојањима (највећи допуштен размак између шахти је
160хД)
До изградње атмосферске канализације, одвођење атмосферских вода са коловоза
решити риголама , упојним јарковима или другим познатим методама
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Пре упуштања у реципијент, извршити пречишћавање отпадних вода до степена који је
прописан важећим прописима
Извршити предтретман индустријских отпадних вода пре упуштања у насељску
канализациону мрежу (примарни пречистачи)
Извршити механичко пречишћавање атмосферских вода пре упуштања у реципијент
уградњом таложника и других објеката
Крајњи реципијент за прихватање свих отпадних вода на сливном подручју града је
брежански канал.Кроз идејне пројекте размотрити могућност промене ове концепције уз
увођење нових реципијената.
У улицама и на местима где није успостављена планирана регулациона ширина, пре
изградње инфраструктурних објеката извршити регулацију на планираној ширини
Размотрити промену концепције каналисања града заменом већих и дубоко укопаних
црпних станица већим бројем мањих и плићих црпних станица
Вршити редовно одржавање и чишћење канализационих колектора и самог брежанског
канала као крајњег а у овом тренутку и јединог реципијента

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА МРЕЖУ И ОБЈЕКТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Целеокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са
важећим прописима.
Трансформаторске станице градити као зидане, стубне или монтажно бетонске за рад на
10кV напонском нивоу.
Електроенергетску мрежу на сва три напонска нивоа где год је могуће планирати као
подземну. Постојећу електроенергетску мрежу која је изведена надземно треба постепено
каблирати у зависности од степена изградње нових стамбених и пословних објеката на тим
просторима.
Каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза на
удаљености мин.1 м од коловоза и 0.5 м од пешачких стаза.
На периферним деловима града и насеља електроенергетска мрежа може бити
ваздушна, грађена на бетонским, челичнорешеткастим стубовима или цевним профилисаним
поцинкованим стубовима.
Светиљке за јавно осветљење поставити на одговарајуће расветне стубове или НН
мрежу у зависности од врсте јавног осветљења. Планирати светиљке са натријумовим
сијалицама високог и ниског притиска.
Подземана електроенергетска мрежа мора се градити према следећим условима:
Електроенергетске каблове полагати у уличним зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или уколико то нема могућности, испод пешачких стаза.
Електроенергетску мрежу полагати најмање 1м од темеља објеката и од саобраћајница.
При укрштању са саобраћајницама кабл мора бити постављен у заштитну цев а угао
укрштања мора да је већи од 90˚.
При паралелним вођењем енергетских и телекомуникационих каблова најмање
растојање мора бити 0.5 м за каблове до 10 кV односно 1м за каблове преко 10 кV при чему
угао укрштања мора да је већи од 90 ˚.
Паралелено полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5 м.
Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад цеви водовода или испод
цеви канализације.

При укрштању елекроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити
веће од 0.3м а при приближавању и паралелном вођењу хоризонтално растојање мора бити
мин. 0.5 м.
5.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Целокупну ТТ мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим
законским прописима.
ТТ мрежа се у потпуности гради подземно.
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 м, а на међумесним релацијама
1,2 м.
ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња
мин. 1,5 м) поред саобраћајница на растојању мајмање 1,0 м од саобраћајница или поред
пешачких стаза. У случају да се то не може постићи, ТТ каблове полагати испод пешачких
стаза.
При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви а
угао укрштања је 90˚.
При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора
бити 0,5 м за каблове напона до 10 KV и 1,0 м за каблове напона преко 10 KV. При укрштању са
гасоводом, водоводом и канализацијом вертикално растојање мора бити веће од 0,3 м а при
приближавању и паралелном вођењу 0,5 м.
Простор на правцима радио-релејних коридора мора бити заштићен од изградње
високих објеката, према просторним условима и елаборатима за заштиту ових коридора који су
достављени надлежним службама приликом реализације тих веза.
Водове КДС мреже полагати у заједничком рову са кабловима ТТ мреже према
условима који важе за ТТ водове.
Објекти за смештај телекомунакационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и
опрема за ртв и мобилних централа базних радио станица, радио релејних станица, као и
антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта,на слободном простору на
грађевинској парцели индивидуалног становања, у зонама привредне делатности у објекту у
оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника.
Објекат за смештај телекомуникационе и ртв опреме може бити зидани или монтажни
или смештен на стубу.
Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен.
У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери
базних станица.
Напајање електричном енергијом базних станица решити из нисконапонске
дистрибутивне мреже.
Антене се могу поставити и на постојеће више објекте (водоторњеве, димњаке, силосе,
кровове зграда).
У зонама заштите није дозвољено постављање антенских стубова.
За све радио релејне коридоре потребно је израдити елаборате заштите слободних
радио релејних коридора.
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5. PRAVILA I USLOVI ZA[TITE
5.1. ZA[TITA I UNAPRE\EWE @IVOTNE SREDINE
5.1.1. Увод
Проблеми везани за заштиту животне средине, за подручје као што је град
Пожаревац су врло сложени и специфични, условљени су бројним факторима,
динамичког су карактера и зависни од деловања великог броја субјеката. Говорећи о
стању животне средине на планском подручју морају се узети у обзир и комплексно
сагледати савремени процеси урбанизације, развоја индустрије, саобраћаја и
пољопривредне производње. Ове појаве имају изразито позитивне ефекте у сфери
друштвено-економског развоја али, истовремено, доводе до озбиљних еколошких
проблема.
Генералним планом Пожаревца, чији је просторни обухват 5450 ха, одређује
се дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља на принципима
одрживог развоја. Другим речима, дефинишу се између осталог планска начела и
критеријуми заштите, очувања и унапређења животне средине.
У оквиру Програма за израду Генералног плана Пожаревца, део који се односи
на заштиту животне средине има задатак да евидентира стање животне
средине на планском подручју односно препозна најважније еколошке
проблеме. Основни циљ је да се дефинише стратегија заштите животне
средине подручја, у наредном периоду, кроз одређивање приоритетних
активности и предлагање могућих праваца решавања проблема.
Основа развоја подручја ГП-а је условљена природним и створеним
потенцијалима, при чему се мора испоштовати принцип одрживог развоја. Важан
фактор у стратегији развоја је фокусирање на максималну заштиту све угроженије
животне средине и на одрживи привредни развој како би се сачували природни
ресурси и подигао квалитет, посебно туристичко-рекреативне понуде.
Препоруке из "Агенде 21" представљају стратешки изазов не само за глобалну
акцију за одрживи развој и националне политике, већ и за политике на локалном
нивоу кроз израду "Локалне Агенде 21".
Питања везана за заштиту животне средине, у претходном периоду, нису имала
приоритет у плановима развоја и била су, мање више, декларативног карактера.
Неспорна је чињеница да Пожаревац има великих потенцијала за развој индустрије,
пољопривреде и развој туристичко-рекреативних садржаја. Управо из тих разлога
постоји значајан ризик да ће у наредном периоду доћи до изградње и/или
реконструкције већих инвестиционих објеката не водећи, при томе, довољно рачуна о
њиховом утицају на животну средину. Спровођење економског, социјалног и еколошког
развоја града тј. концепта уравнотеженог развоја, подразумева интегрални приступ
планирању развоја свих делатности са очувањем и заштитом природних богатстава и
културних вредности подручја.
Треба имати у виду да активна политика заштите животне средине, укључујући и
рационално коришћење ресурса, није само услов за укупно унапређење квалитета
живота у Пожаревцу, већ и значајан подстицајни фактор друштвено-економског
развоја. Наведени приступ подразумева интегрисање критеријума заштите животне
средине у секторске развојне политике града и разматрања питања утицаја на

животну средину при доношењу управљачких одлука на нивоу општине, јавних и других
предузећа.
5.1.2. Обавезе и услови који проистичу из планске документације вишег ранга
Просторни план Републике Србије
Просторним планом Републике Србије дефинисана су основна опредељења и
циљеви просторног развоја, односно планска начела и критеријуми заштите и
унапређења животне средине као и основе коришћења и заштите природних и
створених добара.
Полазећи од стања животне средине, као и од потребе усклађивања планираног
развоја привреде, становништва и насеља са заштитом и унапређењем животне
средине, ППРС су утврђене категорије загађености по зонама и предвиђена
просторно-регионална диференцијација животне средине, и у том контексту су
дефинисана решења, акције и мере очувања и унапређења животне средине. Према
овој подели, подручје обухвата Генералног плана Пожаревца припада посавскоподунавској зони. У циљу смањења загађења ППРС се предвиђа гасификација и
топлификација насеља у зони, изградња станице за пречишћавање комуналних вода у
Пожаревцу и решење проблема комуналних отпадака за регионалне центре, између
осталих и за Пожаревац.
Према просторном плану Републике Србије подручје града Пожаревца припада
III категорији у оквиру које представља умерено загађено подручје са средњим
интензитетом индустријске загађености. Према истом документу, планира се
унапређење животне средине чиме би Пожаревац постало подручје у којем (у
средњорочном периоду) неће бити локалитета са прекомерном дозом загађености
(проблем су отпадне воде), већ се загађеност испољава у виду буке, непријатних
мириса, индустријског и комуналног отпада и саобраћаја.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ
Анализом постојећег стања животне средине на нивоу општине може се
констатовати да на овом подручју постоје одређени проблеми везани за загађивање
подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта, деградацију земљишта и
предела.
У просторном плану општине Пожаревац, као циљеви развоја општине са
становишта унапређења и заштите животне средине могу се идентификовати:
• заустављање процеса даљег деструктивног деловања на животну средину,
• рационално коришћење природних извора и створених потенцијала у смислу
очувања, унапређења и заштите животне средине,
• стварање повољнијих животних и радних услова уређивањем и
оплемењивањем насељских површина системом рекреативних објеката у
зеленилу уз максимално очување природних карактеристика предела.
У просторном плану општине, анализирајући стање, указује се да кључни
проблем представља недостатак адекватне комуналне инфраструктуре
(водовод и канализација). Град Пожаревац своје фекалне и индустријске
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отпадне воде упушта директно у Брежански канал а одатле у Велику Мораву.
Највећи загађивачи ваздуха на простору општине су термоенергетски објекти у
Костолцу и површински копови угља. Евидентирана је деградација земљишта,
проблем депоније и локација гробља у граду. На нивоу општине нема сталног
извора буке већег интензитета, већ се бука емитује од саобраћаја моторних
возила. Ово су махом основни извори загађивања на овом простору.
Прописаним мерама заштите у просторном плану општине постићи ће се виши
ниво стандарда и жељено стање квалитета животне средине и у релативно
угроженој зони општине.
5.1.3. Однос Генералног плана и заштите животне средине
Дефинисање еколошког капацитета подручја у целини за које се план доноси,
или појединих његових делова, представља стратешку основу и предуслов
остваривања плана са аспекта активне заштите животне средине.
Полазећи од тога да локалне власти и грађани увек најбоље имају
увид и разумеју локалне проблеме и потребе, могу се дефинисати циљеви
које локални план поставља пред себе када су у питању проблеми животне
средине:
• побољшање стања квалитета животне средине на локалном нивоу кроз
спровођење конкретних акција на решавању еколошких проблема
заједнице,
• промовисање јавне свести и одговорности за проблеме животне средине
и подизање нивоа учешћа јавности у креирању и примени акционих
стратегија и инвестиција;
• веће ангажовање и сарадња локалних власти и невладиних организација
да руководе и спроводе еколошке програме, уз активно укључивање
представника привредних и комуналних предузећа, и
• препознавање, процена и утврђивање еколошких акционих приоритета,
заснованих на вредностима средине и подацима из одговарајућих
планова и програма.
Законска регулатива представља окосницу за управљање животном средином,
а самим тим и за управљањем животном средином на локалном нивоу. Област
заштите животне средине уређена је великим бројем законских и подзаконских аката
и прописа. Тако, у Генералном плану нарочито се мора обезбедити:
1) утврђивање посебних режима очувања и коришћења подручја
заштићених природних добара, изворишта водоснабдевања, шума,
пољопривредног земљишта, јавних зелених површина, рекреационих
подручја;
2) одређивање подручја угрожених делова животне средине (загађена
подручја, подручја угрожена ерозијом и бујицама, плавна подручја и
сл.) и утврђивање мера за санацију ових подручја;
3)
утврђивање мера и услова заштите животне средине према којима ће се
користити простор намењен изградњи стамбених и индустријских објеката,
површинама за одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката
чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина.

5.1.4. Општи и посебни циљеви заштите животне средине
У складу са расположивим просторним и организационим потенцијалима
потребно је очувати квалитет животне средине у зонама велике
концентрације централних активности. У том смислу је посебно важно пажњу
посветити на усклађено остваривање функционално-просторних међуодноса
градских садржаја и унапређивања животне средине.
Заштита животне средине на подручју плана, представља један од императива
будућег развоја овог подручја имају у виду опредељење града за развој туризма са
рекреативним садржајима и развој агрокомплекса. Генерално узевши, могу се
навести следећи општи циљеви када је у питању заштита и унапређење животне
средине кроз планску документацију:
• изградња система еколошке безбедности у свим активностима на датом
подручју;
• уравнотежено коришћење простора са становишта заштите животне средине;
• планирање најповољнијег односа између зона становања, производње,
рекреације и комуникација са становишта заштите животне средине;
• оптимално искоришћавање природних ресурса, и
• планирање заштите вредних природних, амбијенталних и урбаних целина.
У уводном делу Програма је као општи циљ развоја и напретка града
Пожаревца истакнуто унапређење еколошких квалитета урбане средине и
непосредног окружења.
Разрађујући овај општи може се дефинисати примарни циљ, а то је
потенцирање природних вредности и специфичности као једног од основа за шире
повезивање и еколошко-економску одрживост града. Посебни циљеви проистекли из
примарног су :
˘ обезбеђивање континуитета у функционалном и просторном повезивању
отворених простора, уз обезбеђивање што богатије понуде различитих
рекреативних и других садржаја на њима,
˘ коришћење урбаних предела Пожаревца као полазне основе у стварању,
развоју и вредновању отворених простора,
˘ унапређење квантитативне и квалитативне заступљености зеленила у
Пожаревцу, и
˘ успостављање континуалног система зеленила у граду повезаног са
регионалним системом зеленила.
5.1.5. Препознавање највећих еколошких проблема
Анализирајући тренутно стање квалитета животне средине на планском подручју,
без предузимања одређених мера и инструмената заштите, не могу се очекивати
значајнија побољшања и унапређење животне средине. Индустрија је лоцирана у
неколико зона, која уз комуналну инфраструктуру представља највеће загађиваче
животне средине.
На основу постојећег стања, документације, стручне анализе и увида у стање на
терену, као најугроженији простори на простору ГП-а Пожаревца могу се
идентификовати:
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•
•
•
•
•

индустријска зона у граду, у којој се налази највећи део индустрије Пожаревца као и
низ других привредних садржаја (стоваришта, складишта и др);
депонија комуналног отпада на локацији ''Јеримијино поље'', лоцирана свега 2 km
од града, на којој се врши нехигијенско и несанитарно депоновање отпада;
Брежански канал, као главни реципијент отпадних вода и атмосферских вода из
града;
испусти отпадних вода у Брежански канал,
појас магистралних и регионалних путева на подручју града, као и центар града
Пожаревца, угрожени прекомерном буком и загађивањем ваздуха као последице
одвијања саобраћаја.
5.1.6. Валоризација животне средине на подручју Генералног плана Пожаревца

Посматрајући са аспекта заштите животне средине, подручје генералног плана
Пожаревца представља сложену структуру са централним градским језгром и мрежом
секундарних насељских центара које га окружују. Тако, имајући у виду природне
услове и створене (изграђене) структуре подручја генералног плана Пожаревца
категоризација загађености из ППРС може да се рашчлани према специфичностима
релативно хомогених просторних целина, и то:
II категорија
- индустријска зона у граду, депоније, Брежански канал
и
испусти отпадних вода
III категорија
- појасеви магистралних путева (М-24, М-25 и др), централна
зона града, гробље, живинарска фарма, скалдишни и магацински
простори, аутобуска и железничка станица
IV категорија - рубна семиурбанизована насеља, пољопривредно земљиште,
железничка пруга, локални путеви
V категорија
- слабо насељене зоне, шумско земљиште, водно земљиште,
зоне од посебног интереса (водоизворишта, водозахват)
5.1.7. Стање квалитета животне средине
Све делатности и развојни процеси који су присутни на посматраном подручју,
расположиви потенцијали али и одређена ограничења развоја манифестују се
одређеним утицајима на окружење. Основни развојни потенцијали су:
o квалитетно пољопривредно земљиште источно и југоисточно од града,
o индустријска зона западно од града,
o саобраћајни положај, односно повољан положај за коришћење водених токова
за саобраћајно повезивање
o погодности подручја за развој туризма (пре свега Љубичево).
На основу анализе постојећег стања, односно природних и створених чиниоца,
идентификовани су следећи утицаји на животну средину.

Загађивање ваздуха
Степен загађености ваздуха процењује се на основу мерења имисије
загађујућих материја и емисије из концентрисаних извора. У граду Пожаревцу су се
вршила мерења загађености ваздуха, и то основним загађујућим материјама, од
стране Завода за здравствену заштиту.
Основни извори загађивања ваздуха су индустрија, саобраћај (у највећој
мери) и ложишта. Посебан проблем представља загађеност ваздуха аероседиментима
– таложним материјама.
Географски положај Пожаревца је условио повољан саобраћајни положај у
односу на окружење. Насеље је лоцирано на раскрсници магистралних путева М-24
(Смедерево-Пожаревац-Мајданпек) и М-25 (Пожаревац-В. Градиште-Голубац).
Магистралним путем М-24 остварује се друмска веза са аутопутем Е-75 Београд-Ниш.
Наведени магистрални, уз регионалне, представљају окосницу ванградске путне и
градске уличне мреже Пожаревца. На територији града Пожаревца има 23km
магистралних и 74km регионалних путева. Саобраћајна веза Пожаревца са
садржајима у окружењу остварује се преко осам уливно-изливних праваца
ванградске путне мреже на које се везују градске саобраћајнице.
Магистралне саобраћајнице (пут и железничка пруга) се појављују
тангенцијално у односу на град и представљају основне носиоце транзитног и
локалног саобраћаја. С друге стране, то за последицу има повећано загађивање
животне средине у смислу загађивања ваздуха и прекомерне угрожености буком.
Уливно-изливни правци целокупан саобраћај гравитационе зоне Пожаревца увлаче у
градско ткиво и на тај начин прихватају целокупно саобраћајно оптерећење које има
своје циљно кретање у самом Пожаревцу, као и целокупну дневну миграцију.
Теретни саобраћај је последица индустријске производње и транспортне функције
допреме сировина и отпреме готових производа.
Отуда, повећана угроженост ваздуха издувним гасовима из моторних возила
и прекомеран ниво буке се јавља у главној градској трансверзали, у правцу
југозапад-североисток. Њу представљају улице Ђуре Ђаковића, Чеде Васовића и
Боже Димитријевића које су, заправо, делови магистралних путева М-24 и М-25 кроз
градско ткиво. Главну трансверзалу северозапад-југоисток чине улице Дунавска и
Пожаревачки партизански одред. Наведене саобраћајнице представљају примарне
саобраћајнице градског саобраћајног ткива.
На основу ППРС планирана је изградња северне обилазнице Пожаревца као веза
магистралних путева М-24 и М-25.1.
Железничка пруга транзитира уже градско подручје са западне, јужне и
источне стране. Пруга је нормалног колосека и неелектрифицирана је. Железничка
станица Пожаревац је путничко-теретна станица. Планира се да се железничка
пруга измести на нову трасу, чиме се остварују повољнији просторни,
урбанистички, еколошки и саобраћајни услови. Планирана траса пруге је
положена полукружно, западно и северно од градског подручја, при чему је и
планирана теретна станица лоцирана у близини индустријске зоне, што је
прихватљиво са аспекта заштите животне средине.
Делимично растерећење животне средине средине самог центра би била
изградња капацитетних јавних гаража или паркиралишта на ободу централне
градске зоне и зонама аутобуске и железничке станице.
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Даљинско грејање града Пожаревца се обавља из ТЕ ''Костолац А'' и
''Костолац Б'' путем магистралног вреловода Костолац-Пожаревац којим се
транспортује врела вода. На тај начин знатно је смањено загађивање ваздуха
које је у градовима ове величине присутно из котларница. Исто тако, остварена је
течних
горива.
Прикључењем
знатна
уштеда
у
потрошњи
чврстих
и
топлификационог система градова Пожаревца и Костолца са околним насељима на
трајни извор топлоте у ТЕ Костолац смањен је број извора емисије аерозагађења за
око 10.000 димњака индивидуалних ложишта и око 50 димњака котларница
заједничког грејања.
Загађивање вода
Град Пожаревац са својом индустријом је, уз Костолац, највећи извор
загађења површинских вода у општини. Утврђивање степена загађености Велике
Мораве вршено је на профилу Љубичево. Узводно од Љубичева, Велика Морава има
II класу квалитета воде, а након уливања отпадних комуналних и индустријских
вода из града Пожаревца констатована је III класа квалитета.
Поред комуналних вода града, отвореним сабирним каналом (Брежански
канал) у Велику Мораву, упуштају се и отпадне воде индустријских објеката:
кланица, Воћепродукт, ауто Шумадија, Литас и др. Комуналне отпадне воде имају
висок степен загађености услед велике количине амонијака, хлорида, нитрата,
органских материја, сулфата и детерџената. Отпадне воде Месне индустрије
Пожаревац, иако је производња на ниском нивоу, садрже веће количине крви,
масти, хлорида, амонијака, нитрата и протеина због чега веома неповољно делују на
реципијент. Биолошке анализе су показале да је у овом делу тока Велике Мораве,
њен бонитет веома слаб и да је природна равнотежа водотока знатно поремећена.
Завод за здравствену заштиту из Пожаревца прати загађивање водотокова
Дунава, Млаве и Велике Мораве. Повремено РХМЗ врши испитивање стања квалитета
отпадних вода и њихов утицај на водотоке реципијента.
Канализација (karta 1)
Систем каналисања отпадних вода града Пожаревца је сепарациони. Како је
терен у већем делу града равничарски, употребљене отпадне воде се препумпавају
системом фекалних црпних станица и такве гравитирају ка градском постројењу за
пречишћавање отпадних вода које је лоцирано иза хиподрома. Постројења за
вода
пречишћавање
отпадних
вода
не
ради
па
је
квалитет
незадовољавајући. Реципијент отпадних вода је Брежански канал, а њиме
даље воде одлазе до Велике Мораве. Постројење је било проширено доградњом
биоаерационог базена и пресом за вештачко сушење муља која никада није
прорадила. Систем за пречишћавање отпадних вода већ дужи временски период не
одговара својој намени.

karta 1
Са аспекта животне средине главни проблем градског ППОВ је проблем
препумпавања отпадних вода јер садашњи систем не задовољава (ни по котама ни
по капацитету) што има вишеструке последице по стање животне средине, пре свега
воде и земљиште. Мора се у наредном периоду преиспитати ''Главни пројекат црпне
станице на градском постројењу и објеката примарног третмана отпадних вода града
Пожаревца'' који је као пројектна документација урађен 2000. год али се још није
кренуло са његовом реализацијом. Такође, проблем представља и мешање отпадних
вода из домаћинстава са технолошким отпадним водама. Потребно је забранити
мешање индустријских отпадних вода без третмана са отпадним водама из
домаћинстава због штетног деловања на процес пречишћавања.
Проблем представља каналисање атмосферских вода, које је махом
нерегулисано, што се штетно одражава на земљиште и подземне воде. Делимично је
регулисано само у централном делу градског језгра док су рубни делови града
непокривени адекватном кишном канализацијом. Посебан проблем представља
градско брдо (Пожаревачка греда) одакле се у равничарски део града
неконтролисано слива велика количина воде причињавајући при томе, између
осталог, значајне еколошке проблеме услед наношења нечистоћа и муља са виших
зона града. Решење се види у ''Пројекту евакуације површинских вода са виших
зона града Пожаревца'' урађеном од стране Института за водопривреду ''Јарослав
Черни''. Урбанистичким плановима регулисати трасе колектора (верификација
предложених траса: Забелски пут-Брежански канал и ''Железнички расадникБрежански канал'') односно резервисати простор на предложеним трасама
како не би дошло до изградње објеката који могу угрозити функционалност
будуће канализационе мреже.
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По могућству, обезбедити предпречишћавање атмосферских вода са платоа
пијаца, бензинских станица, индустријских објеката и сл. пре упуштања у јавну кишну
канализацију.
Као мера заштите се може предвидети :
o да се пречишћавање технолошких (индустријских) отпадних вода мора вршити
локално, у кругу фабрике, и тек након пречишћавања могу упуштати у
реципијент, нпр Брежански канал, или
o да се квалитет технолошких отпадних вода усклади са ''Правилником о
условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију'' (Сл. Гласник
општине Пожаревца, бр.6/91) и упустити их у јавну фекалну канализацију.
Након тога их довести на прераду у градско постројење за пречишћавање
отпадних вода.
Потребно је задржати садашњу локацију ППОВ Пожаревца, уз
резервисање потребног простора за проширење. Наиме, Брежански канал као
главни реципијент пречишћених технолошких отпадних вода и атмосферских вода
нема алтернативу у оквиру садашње концепције каналисања отпадних вода.
Приоритет : Изградња канализационе мреже у зонама заштите
водоизворишта.

круга изворишта. Генерално, водоизвориште ''Кључ 1'' представља прелазно решење
(око 3 године) док граду предстоји да кроз израду ''Генералног пројекта
водоснабдевања општине Пожаревац'' изврши опредељење за дугорочно решење
водоснабдевања становништва и индустрије.
Такође, један од важнијих задатака је почетак постепеног пречишћавања
изворишта ''Меминац'' и довођење у исправно стање.
Водоизвориште у Забели служи искључиво за потребе КПД. Нема употребну
дозволу, а требутно је око њега заштићена зона у кругу од 50м коју је обезбедио
КПД Забела. Због тога, потребно је извршити проглашење заштитних зона санитарне
заштите овог водоизворишта.
Загађивање подземних вода
Као директни узрочници загађења подземних вода може се препознати:
неизграђеност канализационе мреже и система за пречишћавање отпадних вода, као
и неадекватно уређене депоније. Извор загађења представља и ''дивље'' гробље на
потесу Шумарице поред старог Салаковачког пута.
Загађивање земљишта

ВОДОВОД
Снабдевање становништва водом за пиће и индустрије града врши се
подземном водом из алувиона реке Велике Мораве преко два изворишта
водоснабдевања ''Меминац'' и ''Кључ 1''. Међутим, деградацијом квалитета воде на
изворишту ''Меминац'' услед повећане концентрације нитрата дошло је до његовог
искључења 2000. године из система водоснабдевања (непостојање канализационе
мреже у околним насељима Лучица и Пругово). Практично, извориште ''Кључ 1'' је
једино у функцији водоснабдевања (обезбеђује око 230 l/s).
Пројектом санитарне заштите изворишта ''Меминац'' и ''Кључ 1'', урађеним
1994.год, одређене су зоне санитарне заштите и дефинисано коришћење
простора, као и мере заштите. Зоне санитарне заштите су верификоване
одговарајућом општинском Одлуком 2000. године. Непосредна зона заштите је
површине око 10ha док зона заштите у 1. зони обухвата површину 10+39ha. Зона
заштите у 2. зони захвата површину од око 645ha.
Основни проблеми су дефицит воде, деградација квалитета сирове воде,
снижење нивоа подземних вода у сливу Велике Мораве и недостатак резервоарског
простора. Са аспекта животне средине извориште ''Кључ 1'' је угрожено упливом
нитратима загађених подземних вода, са концентарцијом нитрата у збирном узорку
воде експлоатационих бунара око МДК, и са тенденцијом пораста. Због тога,
изворишту прети искључење из система водоснабдевања услед санитарне
неисправности воде за пиће.
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' израдио је ''Главни пројекат
заштите изворишта Кључ – ургентне мере''. Основни приоритет у наредном периоду
је његова реализација, са којом се већ кренуло. Он обухвата привремени водозахват
сирове воде, у непосредној близини реке Велике Мораве, без предтремана воде,
доводни цевовод и формирање инфилтрационих базена – наливних поља унутар

Праћењем процеса и утврђивањем извора и степена загађивања земљишта на
територији општине Пожаревац не бави се ни једна институција па отуда потпуних
података о обиму загађености нема.
Проблему заштити земљишта од загађивања се мора посветити потребна
пажња. Загађивање тла настаје првенствено од депоније комуналног отпада као и
великог броја мањих ''дивљих'' сметлишта. Посебан проблем представљају септичке
јаме у зони долинског појаса, које су најчешће изграђене ван прописа. Комунални
објекти (сточна пијаца, гробље и др) такође проузрокују загађивање земљишта.
Пољопривредна производња у приградском подручју односно нерационална
употреба пестицида, ђубрива и других хемијских средстава у пољопривреди
доприноси загађивању земљишта на овом простору.
Специфичан облик угрожавања земљишта представља непланска изградња
објеката јер овакве интервенције у простору најчешће нису усклађене са еколошким
капацитетом средине и природним амбијентом простора.
Бука
На планском подручју нема сталног извора буке већег интензитета, већ се бука
емитује од саобраћаја моторних возила која у вршном сату може превазилазити
дозвољени ниво. Индустријски објекти нису таквог карактера да би буком значајније
угрозили околину.
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Комунални отпад (karta 1)
Озбиљан санитарно-хигијенски проблем представља депоновање чврстог
комуналног отпада. Постојећа градска депонија је комунално неопремљена и
недовољног капацитета. У експлоатацији је од 1985.год а лоцирана је поред пута
Костолац-Стари Костолац-Дрмно. Депонија није заштићена и на њој се одлаже и
индустријски и отпад који није комунални а временом се све више шири услед
преоптерећености.
Депонија на локацији ''Јеримијино поље'' захвата површину од 4,7ha и
удаљена је од града само 2 km. На њу се поред комуналног одлаже и индустријски и
медицински отпад. Велики проблем представља постојање више мањих дивљих
депонија које се стварају на многим локацијама у рубним деловима града.
Дневна количина отпада који се прикупи износи око 300m3. Комунални отпад
се прикупља из око 100 контејнера запремине 1,1 m3 и око 30 контејнера запремине
5m3.

ширења заразних болести су пропратне негативне појаве са депонија. Неопходно је
обезбедити основне хигијенско-санитарне услове на депонији, контролу и мониторинг,
извршити њену санацију и рекултивацију једног дела уз обезбеђивање одговарајућих
зона заштите.
Ради трајнијег решавања проблема депоновања комуналног отпада утврђена
је нова локација депоније, за коју је у току израда пројектне документације.
Локација је предвиђена на месту напуштеног копа угља код села Ћириковац, поред
регионалног пута Пожаревац-Костолац. У току израде Плана било је више варијанти
за локацију депоније комуналног отпада.
Важно је поменути да је према ''Националној стратегији управљања отпадом'',
која је усвојена пре две године од стране Владе РС, планирана регионална депонија
за општине Смедерево, Пожаревац, Ковин, В. Градиште, Голубац, Мало Црниће,
Петровац на Млави и Жабари (укупно око 278.509 становника са процењеном
дневном количином отпада од око 178,2 тона).
Зелене и шумске површине

karta 1
Депонија која служи као локација за одлагање чврстог комуналног отпада не
испуњава хигијенско-санитарне услове нити има неки од система у циљу заштите
животне средине. Као таква представља извор значајног загађивања земљишта и
подземних вода. Непријатни мириси, естетско загађивање и опасност од настанка и

Зелене површине представљају значајан предуслов у остваривању здраве и
квалитетне животне средине, и као такве он морају бити једна од битних
карактеристика. Један од циљева унапређења животне средине у урбанистичким
плановима је:
• очување и унапређење квалитета уређености постојећих рекреативних
простора,
• могућност проширења постојећих и уређења нових рекреативних
површина у складу са просторним могућностима града,
• заштита свих унутарградских зелених површина и ванградских шума у
њиховим постојећим границама,
• очување и унапређење квалитета уређености постојећих јавних зелених
површина,
• развој нових зелених површина у складу са просторним могућностима
града,
• формирање зеленог прстена око града,
• умрежавање система зелених површина коришћењем линијске везе
између постојећих и планираних зелених површина, и
• повезивање система градског зеленила са регионалним шумама и
зеленим прстеном око града.
Основу еколошки одрживог развоја урбане средине представља
формирање система зелених површина који се развија у оквиру укупног система
отворених простора на територији града. Тако, стратегија развоја система зелених
површина у Пожаревцу огледа се кроз дефинисање следећих циљева :
o заштита свих зелених површина унутар града и ванградских шума у
њиховим постојећим границама,
o очување и унапређење квалитета уређености постојећих јавних зелених
површина,
o развој нових зелених површина у складу са просторним могућностима, и
o повезивање система градског зеленила са регионалним шумама.
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Локалитете спортско-рекреативних центара, зеленила и паркова (отворени
простори) је потребно заштитити у смислу очувања природних вредности и
потенцијала за унапређење животне средине:
• комплекс ''Љубичево''
• зона око хиподрома,
• спомен парк Чачалица,
• етно парк Тулба,
• спортско-забавни парк ''Бамби'',
• приобаље Млаве и Велике Мораве (''Моравска лагуна'')
Природне вредности градског простора представљају предуслов
остваривања еколошке основе рекреативне функције отворених простора у
граду. Квалитет мреже отворених простора са еколошког аспекта подразумева:
˘ истицање структуре пејзажа Пожаревца, урбаних предела,
˘ развој система отворених рекреативних површина града,
˘ поштовање еколошких принципа лоцирања појединих категорија отворених
рекреативних простора
Посебан значај у физичкој структури Пожаревца имају велике зелене
површине парк-шума Чачалица (24 ha) и Тулба (8 ha) чија површина представља
око 86% у односу на укупну површину јавног зеленила у Пожаревцу. Добро
лоцирани у урбаној структури они заузимају релативно малу површину града али
представљају значајан потенцијал за развој урбане рекреације у Пожаревцу.
Потенцијално, у Чачалици је предложена изградња ботаничке баште (еко центра)
што би значајно допринело напорима на заштити и унапређењу животне средине.
Планирање, уређење и изградња ових локалитета, с обзиром да се ради
о просторима значајних еколошких вредности, мора бити у складу са еколошким
капацитетом средине и на основу одговарајућих студија процене утицаја на
животну средину.
У оквиру планова нижег ранга зеленило треба одређивати према важећим
нормативима за поједине комплексе, односно објекте, имајући у виду специфичност
средине или њеног окружења. Посебну пажњу посветити заштитном зеленилу и
правилном одабиру врста.
Подручје општине Пожаревац је сиромашно шумама. Укупна површина износи
око 2200 ха или 4,5% територије општине, што је далеко мање о дпросека
Републике (21%). Површине под шумама су заступљене у највећој мери дуж обала
река Дунава, Велике Мораве и Млаве. Нису повезане са градом, чак ни на стратешки
важним правцима.
Најповољније локације за развој туристичко-рекреативних зона су
Љубичево, простори поред Велике Мораве и локалитети на пожаревачкој греди.
Садржај, коришћење и уређивање простора за рекреацију се планирају у циљу што
бољег задовољења рекреативних потреба становника и посетилаца града и у циљу
унапређења еколошких квалитета урбане средине.
За активирање простора Пожаревца у туристичком смислу, а потенцијали
постоје (ергела ''Љубичево'' са својим комплексом, мањи локалитети културноисторијског значаја и нови систем рекреативних простора), потребно је пажњу
обратити на квалитет животне средине и њене еколошке показатеље. У том
смислу, потребно је очистити, рекултивисати и заштитити приобаље и све остале
слободне отворене површине.

5.1.8. Стратегија и мере заштите животне средине
У наредном планском периоду потребно је да општина и град Пожаревац нађу
начина да одговоре и на задовољавајући начин реше препознате еколошке
проблеме. Основни циљ и задатак који планери имају приликом израде оваквих
планских докумената је да се предвиде све урбанистичке, техничке и друге мере
како би се загађивање и угрожавање животне средине, односно деградирање
природних вредности, свело на минимум. Разрада Генералног плана, па тиме и мера
и смерница заштите животне средине вршиће се кроз израду планова нижег ранга
као и кроз израду процена утицаја објеката на животну средину.
Стратегија и мере заштите произлазе из анализе стања, проблема,
ограничења, потенцијала и приоритета за решавање еколошких проблема, а у
складу са општим циљевима и начелима заштите и специфичним циљевима
дефинисаним у досадашњем сагледавању стања животне средине.
Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења
квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод
прописаних граничних вредности имисије, предузимањем техничко-технолошких и
других потребних мера за смањење емисије, као и праћењем утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи и животну средину.
Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног
управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и
њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде
испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не
представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или
ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја,
праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета
отпадних вода и њихово пречишћавање
Заштита, коришћење и уређење земљишта и добара од општег интереса
обухвата очување продуктивности, структуре и слојева тла, као и природних и
прелазних облика и процеса. На површини или испод земљишта могу се обављати
активности и одлагати материје које не загађују или оштећују земљиште.
Управљање отпадом спроводи се по прописаним условима и мерама поступања
са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, третмана и одлагања отпада,
укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање
отпадом после њиховог затварања. Организовати систем селективног прикупљања
отпада, његовог разврставања и увођења у систем рециклаже
Заштита простора примарног еколошког и естетског значаја се спроводи кроз
приоритетну заштиту постојећих отворених рекреативних простора. Услове
уређивања и грађења прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији њихове
еколошке вредности. Обезбедити повезивање са ванградским пејзажем и
континуитет отворених простора града и региона. Потребно је посебно неговати и
чувати постојеће градске паркове и скверове као просторе еколошких и естетских
унапређења слике града и градског пејзажа.
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5.1.9. Планска решења заштите животне средине у Генералном плану
Проблем заштите животне средине мора бити интегрисан у планове будућег
развоја града Пожаревца, па су у ту сврху за потребе Програма Генералног плана
дефинисани проиритети на заштити и унапређењу животне средине.
1. Санирање стања најугроженијих простора (црних тачака) на планском
подручју;
2. Строга заштита и контрола изворишта за водоснабдевање ''Кључ''.
3. Израда Пројекта заштите изворишта ''Меминац'' од загађивања нитратима;
4. Опремање, побољшање ефикасности и пуштање у рад постројења за
пречишћавање отпадних вода;
5. Наставак изградње канализационе мреже у Пожаревцу и насељима која
угрожавају водоизвориште;
6. Сачинити концепт управљања отпадом који подразумева санирање постојеће
депоније на локацији ''Јеримијино поље'' као и постепено увођење система за
рециклажу отпада;
7. Израда Пројекта за изградњу нове депоније на утврђеној локацији
''Ћириковац'';
8. Институционално јачање и формирање Оделења за заштиту животне околине
при општинској управи;
9. Приступити изради Стратешке процене утицаје, која се према Закону ради у
поступку израде просторних и урбанистичких планова и саставни је део
плана;
10.Урадити катастар извора загађивања животне средине на подручју Генералног
плана;
11.Развити информациони систем о животној средини за подршку управљању
заштитом животне средине на нивоу града;
12.Припрема оперативног програма заштите животне средине и успостављање
система мониторинга у овој области;
13.Унапређење
информисања
јавности
кроз
програм
развоја
система
комуникације са грађанима по питањима заштите животне средине.
14.Укључивање јавности у доношење одлука по питањима заштите животне
средине што је подржано новом законском регулативом из ове области.

Изазови који се јављају у домену заштите културног наслеђе могу се свести на три поља:
Ð Физичка заштита споменика културе, што подразумева праћење понашања и
третирање материјала, стабилности конструкције, узрока и механизама пропадања
споменика културе, планирање интервенција и евалуација њихове ефикасности;
Ð Управљање и планирање културних добара, што подразумева приступ и коришћење
ресурса, укључујући финансијске изворе, професионални кадар и технологију; политички и
законодавни контекст и стање; власништво и надлежности над спомеником културе;
административни контекст;
Ð Одређивање културног значаја и вредности споменика културе – зашто је споменик
културе значајан, коме је значајан и за кога га штитимо; утицај интервенције на то како
разумемо и схватамо његов значај.
1.1 Специфичност културног наслеђа урбаних простора
Историјски центри чине урбане нуклеусе великог броја градова и нуде амбијент са посебним
капацитетом да обогати животе својих становника. Ако су добро очувани могу пружити многе
предности својим становницима. Они су интимни у својој размери и често богати разноврсним
функцијама – становање, услужне делатности, забава, пословање. Управо је genius loci или
карактер простора тај који их чини једниственим и даје им посебан квалитет. Они су изузетно
важан чинилац при креирању урбаног идентитета и осећаја припадности, али и фактор који
утиче на развој града или ширег подручја. Тако, они морају бити интегрисани у економски,
културни и друштвени живот града у оквиру кога се налазе.
Стратегије урбаног развоја теже да пронађу одговарајући баланс између активности
јавног сектора, приватног улагања и локалне иницијативе. То подразумева партнерство у акцији
у којој је грађанство упориште процеса. Њихова ефикасна сарадња је гарант одрживости и
континуитета започетих иницијатива на нивоу локалне заједнице, укључујући и заштиту
културног наслеђа. Управљање променама подразумева способност да се идентификују
могућности, као и да се избегну замке – циљ је посматрати промену као изазов и користити је
као део стратегије.
1.2 Основни концепти заштите културног наслеђа
У Нацрту закона о културним добрима уводи се терминологија која треба да одреди мере
техничке заштите споменика културе, а која ће као таква бити коришћена у даљем тексту:
Заштита подразумева све мере заштите предузете да се разуме природа културног
споменика и да се сазна његова историја и значај. Она такође обухвата редовне мере
ревитализације, рестаурације и реконструкције, али и интерпретације и адаптације.

5.2. ZA[TITA KULTURNE I GRADITEQSKE BA[TINE

Конзервација подразумева поступке и методе очувања споменичких својстава културног
добра у изворном стању.

5.2.1. ЗНАЧАЈ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Рестаурација подразумева поступке и методе којима се културном добру обнављају и
враћају недостајући делови какви су постојали у изворном облику, или се одстрањују
неодговарајући делови или додаци, али тако да се тиме не угрожавају његова
споменичка својства.

Процес заштите културног наслеђа је интегрални део развоја цивилног друштва и он се
најлакше може разумети ако се посматра као социо-културна активност, а не само као физичка
заштита. Тај поцес обухвата многе активности које предходе и прате физичке интервенције на
споменику културе, као што су интересовање, правна заштита, планирање и управљање.
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Санација подразумева поступке и методе којима се културном добру обезбеђују
опстанак и физичка трајност и побољшавају услови коришћења, али тако да се тиме не
угрожавају његова споменичка својства.
Реконструкција подразумева поступке и методе делимичне замене оригиналних, или
додавања недостајућих или потпуно нових делова културном добру, којима се не
угрожавају његова споменичка својства.
Ревитализација подразумева поступке и методе којима се културном добру враћају
првобитна или намена слична првобитној, или му се даје нова намена, али тако да се
тиме не угрожавају његова споменичка својства.
Презентација подразумева поступке и методе којима се културно добро представља

јавности.
Такође, у даљем тексту биће коришћени и следеће одреднице које је потребно додатно
објаснити:
Режим потпуне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева
очување изграђеног фонда у целости, без икаквих интервенција. Не искључује се
могућност делимичне измене намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз
услов очувања аутентичности и вредности објекта.
Режим делимичне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева
очување постојечих вредности урбанистичко-архитектонског концепта и његово даље
унапређивање у смислу ремоделације и побољшања стандарда комплементарних
садржаја становања, обавезно поштујући аутентичне вредности.

Евидентирана непокретна културна добра:
р.б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

назив

Црква Св. арх.
Михајла и Гаврила
Црква Св. Николе
Зграда Окружног
начелства
Зграда Старог
епископског двора
Две старе зграде у
ул. Немањиној 31
Зграда у ул.
Немањиној 46
Споменик српским
војницима 1912-18.

место

општина

период

категор.

Година
утврђивања
категоризације

Пожаревац

Пожаревац

1818-23.

•

1990.

Пожаревац

Пожаревац

1890.

•

2000.

Пожаревац

Пожаревац

1888-89.

••

1980/83.

Пожаревац

Пожаревац

•

1991.

Пожаревац

Пожаревац

•

1969.

Пожаревац

Пожаревац

крај XIX
в.
пр. пол.
ХIХв.
поч. XIX
в.

•

1969.

Пожаревац

Пожаревац

1923.

•

1991.

период

категор.

Година
утврђивања
категоризације

1942.

••

1973/79.

Знаменита места:
р.б

1.

назив

Чачалица

место

Пожаревац

општина

Пожаревац

Категоризација подразумева: •• - културно добро од великог значаја и • - споменик културе
(према актуелном Закону о заштити културних добара, Сл. Гласник РС бр. 71/94).

5.2.2. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ПОЖАРЕВЦА
5.2.2.1. Истраживања културног наслеђа Пожаревца
Од расположивих студија културног наслеђа Пожаревца једини документ јесте „Предлог
валоризације културних добара на територији града Пожаревца“, архитекте Зоран Јаковљевић,
рађен на Југословенском институту за урбанизам и становање, 1979. године. Ова студија је
коришћена и за израду „Генералног урбанистичког плана Пожаревца 2000, студија наслеђа“.
Друге студије које би обухватиле целокупно наслеђе Пожаревца нису рађене, сем студија
појединачних објеката, па ће у недостатку нових информација, као основа за стратегију развоја,
као и препорука и смерница даљег очувања културног наслеђа Пожаревца бити коришћена
студија арх. Зорана Јаковљевића.
На основу овог документа, 1988. године Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево сачинио је елаборат „Евидентиране непокретности које уживају предховну заштиту
на подручју дела урбанистичке целине Пожаревца“. Како су 1998 из регистра избрисани сви
објекти који нису били у потпуности обрађени, према изводу из 2001. године, на територији
града Пожаревца данас се налазе:

5.2.2.2. Предлог валоризације културних добара на територији града Пожаревца арх.
Зорана Јаковљевића
Према предлогу валоризације културних добара на територији града Пожаревца, архитекте
Зорана Јаковљевића из 1979. године, културна добра су сврстана у четири категорије
(комплетна листа се налази у 5. поглављу):
1. Споменици, спомен обележја и знаменита места од посебног значаја за историју
2. Евидентирани археолошки локалитети
3. Амбијенталне просторне целине
4. Појединачни архитектонски објекти
Пошто на територији града нису вршена систематска археолошка истраживања, већина налаза
која су на листи арх. Јаковљевића је случајна. Евидентирани локалитети су из праисторије,
антике, средњег века и турског периода.
Према валоризацији просторних целина арх. Јаковљевић је све евидентиране целине у
смислу конзерваторског режима поделио су у две зоне: ужу зону, строгог режима заштите и
ширу зону условне заштите. Укупно је евидентирано 12 таквих споменичких и амбијентлних
целина (графички прилози 3.9.1., 3.9.2., 3.9.3. и 3.9.4. из АутоЦАД фајла Јелене Цветковић Валоризација културних и амбијенталних вредности).
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Због недоследности које постоје између евидентираних непокретних културних
добара и стварне ситуације, као и недостатка новијих информација и истраживања, у
даљем тексту ће се културним наслеђем сматрати оно које је арх. Јаковљевић
обрадио у свом елаборату из 1979. године. Списак објеката које је он том приликом
евидентирао налази се у АПЕНДИКСУ, поглавље 5.

Ð

5.2.3. СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂЕ ПОЖАРЕВЦА
Културна различитост и наслеђе су незамењиви извори духовног и интелектуалног богатства за
човечанство. Њихова заштита и унапређење морају бити активно промовисани као суштински
аспект људског развоја. Зато заштита и конзервација културног наслеђа свих облика и
историјских периода мора бити утемељена на вредностима иманентним наслеђу. Те вредности
заједно доприносе већем значају наслеђа.
Бура повеља нас подсећа да: „Објекти који поседују културни значај требају бити
заштићени. Циљ заштите је очување културног значаја објекта. Заштита је интегрални део
доброг управљања објектима од културног значаја. Објекат од културног значаја мора бити
сачуван и не сме се изложити ризику или оставити у лошем стању.1“

5.2.3.1. Полазишта за развој културног наслеђа Пожаревца
Потенцијали Пожаревца у циљу развоја културног наслеђа и његових потенцијала:
Ð

Ð

Ð

Велики број установа културе од изузетног значаја за Пожаревац и шире – Народни
музеј, Галерија „Милене Павловић Барили“, Спомен збирка Миодрага Марковића – Кланка,
Галерија „Српска кућа“ и друге установе престављају велики потенцијал за културни
развој Пожаревца и то првенствено кроз едукацију и информисање о културним ресурсима
града и шире;
Велика разноликост и богатство културног наслеђа – очуваност културног идентитета
читавих целина и група објеката са споменичким својствима и разноликост карактера
наслеђа представљају потенцијал за генерисање културног идентитета локалног
становништва, културног поноса, као и in situ потенцијал за едукацију. У естетском смислу
просторно културно-историјске целине доприносе стварању препознатљивог визуелног
идентитета Пожаревца чинећи га регионално специфичним градом;
Богатство јавних простора намењених угођају пешака – пешачка улица Стари корзо,
сплет пешачких пролаза, улично и парковско зеленило, профилација улица која погодује
пешаку, све су то елементи који доприносе очувању историјског карактера Пожаревца.
Урбана структура централних зона Пожаревца је створена у време када саобраћај није
био моторни, па је очуваност пешачких токова и јавних простора намењених пешаку
елемент који доприноси очувању историјског карактера.

Евидентно је и постојање извесних проблема који директно утичу на однос према културном
наслеђу Пожаревца. Њихово решавање допринеће бољем односу према наслеђу Пожаревца,
као и бољем искоришћењу потенцијала које наслеђе пружа својим корисницима.

1

Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, Burra,
1999, члан 2

Ð
Ð

Недостатак систематског и континуираног истаживања културног наслеђа
Пожаревца. Зато је потребно:
Ð урадити нову идентификацију културног наслеђа којом би се проверило да ли раније
идентификовани споменици културе (у елаборату арх. Јаковљевића) и даље поседују
споменичке вредности, али и идентификовати нове споменике културе који су стекли
споменичка својства у међувремену;
Ð прикупити и обрадити материјале и податке о културном наслеђу Пожаревца који би
укључили како истаживање архитектуре, стилова, урбаног развоја, тако и потребну
техничку документацију;
Ð валоризовати идентификоване споменике културе према методологији за одређивање
културних вредности.
Непостојање јасне и детаљно конципиране стратегије развоја и коришћења
потенцијала културног наслеђа Пожаревца.
Непостојање правног основа за заштиту великог броја споменика културе који нису
проглашени за непокретна културна добра – то посредно доводи до умањења вредности
нерегистрованих споменика културе, њихове девастације или уклањања. Зато је потребно
иницирати упис нових споменика културе у регистар. Посебно је потребно обратити
пажњу на репрезентативност непокретних културних добара у односу на историјски и
културни карактер Пожаревца. То практично значи да се на листи регистрованих
споменика културе поред црквених и административних објеката морају наћи и објекти који
репрезентују и друштвену историју Пожаревца.

5.2.3.2. Стратегија развоја културног наслеђа Пожаревца
Културно наслеђе је извор локалног идентитета и инспирације и као такво је пример и узор
одрживог културног и економског развоја. Оно мора бити доступно свима који желе да у њему
уживају. То подразумева како физичку приступачност, тако и приступ информацијама, кроз
едукацију и информисање.
Културно наслеђе као необновљив ресурс мора бити сачувано и за будуће генерације.
Оно је физичка манифестација културних и друштвених процеса на датом подручју. Зато је
заштита, како материјалног, тако и нематеријалног наслеђа приоритет даљег планирања
развоја.
За потребе стратешког коришћења потенцијала културног наслеђа Пожаревца, а на основу
општих циљева и проблема који су уочени сачињен је следећи предлог стратегије.
Главни циљ: Очување културног и историјског идентитета Пожаревца и неговање
специфичности које град поседује
Полазиште је да сва културна добра и елементи који оседују културне вредности морају бити
обзнањени, приступачни ширем спектру корисника, уживани и коришћени на одговоран и
одржив начин и предати на коришћење будућим генерацијама. Улога културног наслеђа је да
информише, стимулише и побољша људски живот, али и да послужи као катализатор
регенерације града Пожаревца и заједница које ту живе.
Да би главни циљ био достигнут стратегија обухвата све оне аспекте који одређују
културно наслеђе Пожаревца, и то: функционални, економски, физички, естетски и
друштвени.
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Циљ 1:

Заштита, конзервација и ревитализација културних вредности које
одређују идентитет и историјски карактер Пожаревца

2.3.

Промовисати квалитетан дизајн јавних простора и елемената мобилијара кроз мање
пројекте којима би се обезбедило побољшање квалитета материјализације и
унапређење дизајна и визуелних карактеристика простора. Такође, обезбедити
атрактивне јавне/друштвене просторе (пјацете, пешачке улице, скверове и сл) за
кориснике.

2.4.

Плански регулисати моторни и стационарни саобраћај из максимално уважавање
пешачке циркулације.

2.5.

Формулисати пројекате са циљем враћања у функцију напуштених и недовољно
коришћених споменика културе. То подразумева промену намене и уклањање
реметећих функција и елемената ради боље искоришћености како споменика културе,
тако и јавних простора и њиховог уклапања у историјски карактер подручја.

1.1.

Заустављање даљег физичког и економског пропадања културног наслеђа кроз
примену мера техничке заштите. То је и предуслов за даљи развој културног наслеђа
Пожаревца.

1.2.

Спровођење систематског истраживања и валоризације споменика културе на
подручју града Пожаревца.

1.3.

Прирема предлога за упис у регистар нових споменика културе. То подразумева
идентификацију нових културних добара и њихово систематско истраживање са циљем
укључивања у програм правне заштите.

1.4.

Дефинисање услова и мера заштите појединачних споменика културе. То се односи на
сваки евидентиран и класификовани споменике културе, археолошки локалитет, спомен
обележје и просторно културно-историјску целину Пожаревца.

2.6.

Уклањање свих реметећих елемената и физичке структуре који нарушавају или
умањују вредности како појединачних споменика културе, тако и просторних културноисторијских целина.

1.5.

Проверити границе заштићених зона и оних под условном заштитом, јер постоји
опасност да су неке зоне делимично изгубиле своје вредности, као и да су неки други
објекти или групе објеката од 1979. године када је зонирање извршено, стекли
споменичка својства.

2.7.

Уклањање баријера у простору ради лакшег кретања хендикепираних особа. Културни
ресурси су балгодет свих грађана и морају се учинити приступачним свакоме.

1.6.

Уочити и дефинисати могуће ризике по опстанак и стабилност споменика културе,
као и могући губитак вредности услед физичке деградације. То је неопходно да би се
обезбедио физички опстанак споменика културе, тј, за потребе планирања превентивне
заштите споменика културе Пожаревца.

Циљ 3:

1.7.

Побољшање квалитета живота у проглашеним споменицима културе кроз
побољшање квалитета физичке структуре, унапређење окружења и пратеће
инфраструктуре.

1.8.

Заштити појединачне споменике културе кроз презентацију и интерпретацију.
Могуће је формирање интерпретативних културно-историјских траса што доприноси како
бољој информисаности локалног становништва о вредностима споменика културе, тако и
унапређењу културног туризма и понуде.

Циљ 2:

Створити друштвено, функционално и визуелно атрактивно окружење
са јасно израженим историјским и културним карактером и
континуитетом простора

2.1.

Сачувати карактер и значај просторно културно-историских целина Пожаревца кроз
формулисање и спровођење појединачних пројеката заштите урбаних целина, чиме би
се подигао степен атрактивности подручја, али и спровела заштита оних целина које су
одређене својим специфичностима и карактером.

2.2.

Повећати разноврсност функција уз њихово међусобно одрживо усклађивање („mixed
use“) тамо где то прилика и могућности дозволе. Оживљавањем заштићених целина које
су недовољно искоришћене створиће се амбијенти који ће привући кориснике.

Афирмисати културне потенцијале Пожаревца као елемента регионалне
препознатљивости и изузетности, а у циљу подстицања културног
туризма

3.1.

Појачати везе које постоје између културног наслеђа и локалне заједнице кроз
повећање информисаности о културном наслеђу Пожаревца, као и подстицање активног
укључивања становништва у процес одлучивања о будућности и развоју културног
наслеђа.

3.2.

Презентација и интерпретација културног наслеђа (види активност 1.8: заштити
појединачне споменике културе кроз презентацију и интерпретацију)

3.3.

Омогућити стварање и развијање амбијенталног и естетског идентитета нових
централних зона (види активности 2.1: сачувати карактер и значај просторно културноисториских целина Пожаревца; 2.5: формулисање пројеката са циљем враћања у
функцију напуштених и недовољно коришћених споменика културе; 2.6: уклањање свих
реметећих елемената и физичке структуре)

3.4.

Развој терцијалних активности (види активност 2.2: повећати разноврсност функција уз
њихово међусобно одрживо усклађивање)
Боље искоришћење едукативних потенцијала споменика културе. Побољшање
информативне базе о споменицима културе, прављење културне мапа Пожаревца за
потребе информисања туриста, али и самих грађана. Едукација младих.

3.5.

3.6.

Повећати акциони потенцијал и функционалну повезаност институција културе. То
подразумева успостављање функционалне сарадње и рад на заједничким пројектима.
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3.7.

Ð

Развој културног туризма и обогаћивање понуде. Омогућити активно коришћење
културних ресурса за потребе туризма и развоја туристичке понуде Пожаревца. (види
активност 1.8: заштити појединачне споменике културе кроз презентацију и
интерпретацију)

Ð

3.3. Предуслови реализације стратешког плана развоја културног наслеђа Пожаревца
Ð
Претпоставка сваког даљег рада на заштити, конзервацији, ревитализацији и развоју
потенцијала културног наслеђа Пожаревца јесу следеће активности:
Ð
Ð

Ð

Допуна постојећих података и истраживања културног наслеђа Пожаревца;
Поновна валоризација културног наслеђа која ће имати за циљ да категоризује
културно наслеђе Пожаревца, чиме би се даље установили критеријуми заштите
вредности и израда елабората о вредностима и значају сваког појединачног споменика
културе;
Добијање услова заштите за регистрована непокретна културна добра од надлежног
Завода за заштиту споменика културе у Смедреву.

Мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру могу се
изводити под условима, у поступку и на начин који је утврђен Законом о културним
добрима (Сл. Гласник РС бр. 71/94);
Забрањује се рушење, преправљање, раскопавање, презиђивање или вршење других
радова који директно нарушавају или могу угрозити својства непокретног културног
добра; и
Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра у сврхе које нису у
складу са његовом природом, наменом и значајем или на начин који може да доведе до
њиховог оштећења.

Када су у питању законом заштићена непокретна културна добра, мере и услови
техничке заштите и друге интервенције радити у складу са препорукама Завода за
заштиту споменика културе у Смедереву који је надлежан.
Ове мере се односе и на културна добра која не уживају законску заштиту, а за њихову заштиту
утврђују се и посебни принципи и препоруке које следе.
5.2.4.3. Препоруке за заштиту значаја и вредности културног наслеђа Пожаревца

5.2.4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
ПОЖАРЕВЦА
5.2.4.1. Општа полазишта заштите културног наслеђа Пожаревца
Заштита културног наслеђа Пожаревца подразумева следеће критеријуме у складу са
препорукама из „Упутства за управљање светским историјским градовима“2:
Ð

Ð

Ð

Заштита значаја просторних културно-историјских целина Пожаревца, као и самог града
Пожаревца у његовој целости. Критеријуми по којима одређујемо које интервенције су
потребне да би се заштитио значај требају предходно бити елаборирани у оквиру нове
валоризације културног наслеђа;
Заштита вредности својствених културном наслеђу како просторне културноисторијских целина Пожаревца, тако и сваког појединачног непокретног културног добра.
Критеријуми по којима одређујемо које интервенције су потребне да би се заштитиле
вредности такође требају предходно бити елаборирани у оквиру нове валоризације
културног наслеђа;
Заштита аутентичности подразумева заштиту оригиналних материјала, занатске
израде, дизајна и окружења.

5.2.4.2. Мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове
заштићене околине
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове заштићене
околине подразумевају да:

2

У Stovel H. (1991) The world heritage cities management guide, http://www.ovpm.org/ gestion/index.asp

У складу са предходно постављеним циљевима и полазиштима као и важећим Законом о
заштити културних добара (Сл. Гласник РС бр. 71/94) следе и препоруке које произилазе из
међународних повеља и пракси исказаним у следећим документима:
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Венецијанска повеља – Venice charter, International Charter For The Conservation And
Restoration Of Monuments And Sites, ICOMOS, Venice, 1964
Вашингтонска повеља – Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas,
ICOMOS, Washington, 1987
Повеља о заштити и управљању археолошким наслеђем – Charter for the Protection and
Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990
Повеља о конзервацији добара од културних вредности – Charter For The Conservation
Of Places Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992
Бура повеља – Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of
cultural significance, Burra, 1999
Принципи анализе, конзервације и структуралне рестаурације архитектонског
наслеђа – Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural
heritage, ICOMOS, Zimbabwe, 2003

5.2.4.3.1. Мере и услови заштите амбијента и историјског карактера Пожаревца
Сваку просторно културно-историјску целину у Пожаревцу третирати у њеној
целовитости када је заштита у питању.
Свака интервенција мора да буде у складу са вредностима и значајем који целина као таква
поседује. Такође, „конзервација споменика културе подразумева и заштиту окружења које није
изван опсега интервенције. Свуда где традиционални амбијент постоји, мора бити задржан.
Нова градња, рушење или измене које би пореметиле односе маса и боја не смеју бити
дозвољене.“ [Венецијанска повеља, члан 6]
Уклонити или заменити објекте и садржаје који не одговарају карактеру просторно
културно-историјских целина где то околности и прилике дозволе.
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За просторно културно-историјске целине које су под режимом потпуне заштите предвиђа се
очување изграђеног фонда у целости, без икаквих интервенција. Не искључује се могућност
делимичне измене намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз услов очувања
аутентичности и вредности објекта. Те целине су на карти Валоризација културних и
амбијенталних вредности (графички прилог 3.9.2.) представљене бројевима од 1 до 12, и то: (1)
целина око скупштине општине Пожаревац, (2) целина Нове чаршије, (3) целина око улице
Кнеза Лазара, (4) целина народне или традиционалне архитектуре у немањиној улици, (5)
целина у улици Драже Марковића, (6) целина око Музеја, (7) зона заштите око раскршћа улица
Воје Дулића, Југовоћеве, Боже Димитријевића, Вука Караџића и Љубовијске, (8) Горња мала, (9)
зона заштите око Старе цркве, (10) зона око пионирског трга, (11) целина етнопарка на Тулби, и
(12) целина ергеле Љубичево.
За целине под режимом делимичне заштите предвиђа се очување постојећих вредности
урбанистичко-архитектонског концепта и његово даље унапређивање у смислу ремоделације и
побољшања стандарда комплементарних садржаја становању, обавезно поштујући
аутентичност и вредности.
Заштити и унапредити историјски карактер просторно културно-историјских
целина.
„Квалитети које треба очувати подразумевају историјски карактер града или подручја и све оне
материјалне и нематеријалне елементе који га изражавају, а пре свега: (а) карактер локације
дефинисан њеном урбаном матрицом (блокови, парцеле, улични коридори); (б) однос који
постоји између објеката и јавних и зелених површина; (в) формални изглед објеката,
спољашњег и унутрашњег, одређеног пропорцијама, величином, стилом, конструкцијом,
материјалом, бојом и декорацијом; (г) однос историјског града или подручја и окружења,
природног и изграђеног; и (д) разноврсност функција које је подручје имало кроз време. Свака
претња овим квалитетима може компромитовати аутентичност историјског града или подручја.“
[Вашингтонска повеља, члан 2]
5.2.4.3.2. Препоруке за проналажење нове намене споменика културе
Промена намене споменика културе мора бити у складу са вредностима које објекат
поседује, првобитном наменом и капацитетом објекта.
„Заштита споменика културе који поседује културне вредности је обично пропраћена
проналажењем друштвено, културно или економски оправдане функције. У неким случајевима
доградња и надоградња могу бити прихватљиве ако је то потребно да би се обезбедила
континуирана употреба, или ако је то културно пожељно, или када заштита споменика културе
не може другачије бити спроведена у дело. Свака интервенција мора бити минимална и не сме
умањити вредности споменика културе. Свака доградња или надоградња мора се довољно
разликовати да би се тумачила као новосаграђени део.“ [Повеља о конзервацији добара од
културних вредности, члан 20]
Нове функције и активности морају бити компатибилне са карактером историјског града
или урбаног подручја да не би угрозиле његове вредности. „Адаптација је прихватљива једино
када минимално утиче на културно значење објекта. Адаптације треба да обухвати минималне
промене на постојећој структури и материјалима и то након што се узму у обзир и алтернативна
решења.“ [Бура повеља, члан 21]
Створити неопходне услове за савремено коришћење објеката.
Савремено коришћење историјских објекта подрезумева инсталирање инфраструктуре која
одговара савременим потребама, а која није оригинално ту постојала. Адаптација ових објеката
за савремени живот захтева опрезно увођење или побољшање инфраструктуре. „Успешна

заштита споменика културе заснива се на проналажењу погодне нове намене. Та нова намена
је пожељна, али се мора водити рачуна да не дође до промена на објекту или на декоративним
елементима објекта. Само у оквиру ових ограничења може се разматрати и дозволити промена
функције.“ [Венецијанска повеља, члан 5]
5.2.4.3.3. Препоруке за могућности нове градње и надградње у оквиру просторно
културно-историјских целина Пожаревца
Нова градња или надградња споменика културе је прихватљива само уз максимално
поштовање споменичких карактеристика и вредности објекта и окружења, али само у
зонама условне заштите.
Према Бура повељи нова изградња, као што су доградња и надградња објеката могу бити
прихватљиве тамо где то не мења или умањује културни значај објекта, или се не издваја из
њене интерпретације и разумевања. Нову градњу или надоградњу постојећих објекта
примењивати искључиво у зонама условне заштите као меру којом се штите и унапређују
формалне карактеристике просторне целине, тј, остварује висинска и хоризонтална регулација у
оквиру блоковске структуре, дефинишу жељени волуметријски односи у простору, као и односи
изграђеног и неизграђеног простора, дефинишу улични коридори.
„Када је неопходно саградити нов објекат или адаптирати постојећи, постојећа просторна
матрица мора се поштовати, нарочито по питању размере и величине парцеле. Укључивање
савремених елемената који су у хармонији са окружењем не треба обесхрабривати нарочито
што се тако обогаћује окружење.“ [Венецијанска повеља, члан 10]
Промене као што су нова градња и надоградња могу бити неопходне и да би се сачувало
културно значење, али нису пожељне ако га умањују. Обим промена треба бити вођен
културним зачењем подручја и њему одговарајућом интерпретацијом.
5.2.4.3.4. Препоруке за спровођење мера и услова заштите на непокретним културним добрима
у Пожаревцу
Основна мера заштите је обављање континуираних истраживања, евидентирање и
утврђивање статуса културних споменика.
Посебне мере и услова заштите на непокретним културним добрима у Пожаревцу
подразумевају:
Вратити у првобитно стање споменике културе чије је карактер измењен и чија су
споменичка својства и вредности нарушене.
У случајевима када је споменик културе претрпео измене које нарушавају или умањују његове
вредности и карактер потребно је спровести неопходне техничке мере да би се споменику
културе вратио његов првобитни изглед или најранији познат и документован. Реконструкција
споменика културе је „... прикладна једино онда када је објекат непотпун због оштећења или
доградње, и једино онда када постоји довољно доказа за обнову предходног стања. У ретким
случајевима реконструкција може бити одговарајућа као део праксе да се сачува културно
значење објекта.“ [Бура повеља, члан 20.1]
Забрањено је рушење заштићених непокретних културних добара.
У случајевима када објекат прети да се уруши или сруши и тако угрози животе људи или њихову
имовину применити мере стабилизације, санације или друге мере техничке и превентивне
заштите да би се избегла даља штета.

200
GENERALNI PLAN PO@AREVCA
5. PRAVILA I USLOVI ZA[TITE
„Објекти који поседују културни значај требају бити заштићени. Циљ заштите је очување
културног значаја објекта. (...) Објекат од културног значаја мора бити сачуван и не сме се
изложити ризику или оставити у лошем стању.“ [Бура повеља, члан 2]

Ð

Сачувати
аутентичност
споменика
културе
која
је
одређена
његовом
материјализацијом, занатском израдом, дизајном и окружењем.
Изузетно је важно да при адаптацији споменика културе за савремене потребе коришћења не
дође до нарушавања аутентичности постојеће материјализације, занатске израде, постојећег
дизајна и традиционалног окружења ако оно постоји. То значи да није дозвољено коришћење
синтетичких и других вештачких материјала, као што су напр. ПВЦ прозори, или вештачки
камен. Свуда где је то изводљиво треба користити материјале који су већ традиционално
коришћени при изградњи споменика културе. Изузетак представлљају случајеви када је због
осигурања стабилности објекта једино могуће користити савремене материјале. Тада треба
водити рачуна да се из минималну интервенцију максимално испоштују вредности и
аутентичност споменика културе.
„Заштита почива на поштовању постојећих материјала, функција, повезаности са
контекстом и значењима. То захтева обазрив приступ променама – онолико колико је то
неопходно, али минимално потребно. Промене на објекту не смеју изменити физичка и друга
сведочанства која постоје, нити се смеју заснивати на претпоставци.“ [Бура повеља, члан 3]

Ð

Спровести мере правне и техничке заштите над свим непокретним културним
добрима.
То подразумева редовно спровођење мера правне и техничке заштите, као и редовне
инспекције постојећег стања. „Пуно разумевање структуралних и материјалних карактеристика
споменика културе је неопходно за процес заштите и конзервације. Информације о структури,
тренутној и њеним предходним стањима, техникама које су коришћене при грађењу,
доградњама и њиховим последицама, другим феноменима који су уочени, и најзад, о
садашњем стању споменика културе су од суштинске важности.“ [Принципи анализе,
конзервације и структуралне рестаурације архитектонског наслеђа, члан 2.3]
Подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре
Најбоља заштита и унапређење физичке структуре постиже се кроз проналажење одговарајуће
намене и континуирано коришћење споменика културе. Тиме се подстиче редовно одржавање
споменика културе и унапређује квалитет фасада, као и целе структуре.
Такође, треба подстицати оне радове на споменику културе који ће довести до
побољшања санитарно-хигијенских услова коришћења, с тим да они не наруше спољашњи
изглед грађевине.
5.2.4.3.5. Мере и услови заштите археолошких локалитета Пожаревца
Посебне мере заштите археолошких локалитета подразумевају да:
Ð
Ð
Ð

Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима се не могу вршити
неовлашћена прекопавања дубине преко 30цм;
У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора;
У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз
повећане мере опреза, присуство и контролу надлежних служби;

Уколико се током радова наиђе на археолошке предмете или грађевинске структуре
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни
завод за заштиту споменика културе у Смедереву и да предузме мере да се налаз не
уништи и не оштети, те да се сачува на месту и положају на коме је откривен;
Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и њихово
уређење према посебним условима и стручном мишљењу које доноси надлежна служба
заштите.

5.2.4.3.6. Препоруке за заштиту археолошких локалитета Пожаревца
Археолошке локалитете функционално и визуелно укључити у амбијент у коме се
налазе.
Обезбедити приступачност археолошких локалитета који су одређени за јавну презентацију и
обезбедити сигурност посетилаца. Посебним режимом осветљења, дизајна приступних стаза и
елемената мобилијара визуелно унапредити амбијент и укључити археолошки локалитет у
функционалну и визуелну целину са окружењем.
Заштита и интерпретација археолошког локалитете
Осигурати достипност информација о археолошком локалитету поставњаљем инфо табли и на
друге начине ако прилике дозволе. Применити мере презентације и интерпретације
археолошког локалитета.
5.2.5. АПЕНДИКС – Културно наслеђе Пожаревца
Списак је преузет из: „Предлог валоризације културних добара на територији града Пожаревца“,
архитекте Зоран Јаковљевић, рађен на Југословенском институту за урбанизам и становање,
1979. године.
1. Споменици, спомен обележја и знаменита места од посебног значаја за историју
На листи заштићених налазе се следећи споменици:
1. Споменик Кнезу Милошу у градском парку
2. Споменик палим борцима у балканским и првом светском рату у Горњој мали на
раскршћу улића: Косовске, Светосавске и Делиградске.
3. Споменик палим борцима у првом светском рату у Влашкој мали, на раскрсшћу
Дунавске улице и Партизанског пута.
4. Надгробни споменик Васи Пелагићу на западној страни градског гробља.
5. Спомен биста Радомиру Вујовићу, на тргу Вујовића.
6. Спомен биста Васи Пелагићу на северној страни градског гробља.
7. Спомен биста народном хероју Божидару Димитријевићу Козици у градском парку.
8. Спомен биста народном хероју Чеди Васовићу у градском паку.
9. Спомен биста народном хероју Бошку Вребалову у градском парку.
10. 10. Спомен плоча ученицима и наставницима палим у НОБ-у 1941 – 1945. у згради
бивше гимназије у улици Јована Шербановића бр. 8.
11. Споменик палим борцима у НОБ-у и жртвама фашистичког терора 1941 – 1945.
12. Спомен плоча на кући породице Марковић у улици Драже Марковића бр. 16.
13. Спомен плоча на салашу Алексе ''Галибарде''.
14. Спомен плоча у шуми на брду Сопот.
15. Спомен плоча на кући у Косовској улици бр. 27.
16. Спомен парк ''Чачалица'' на брду Чачалица.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Спомен костурница на брду Чачалица.
Надгробни споменик Божидару Димитријевићу Козици на градском гробљу.
Споменик палим партизанима на грдаском гробљу.
Споменик жртвама фашистичког терора у Љубичеву.
Спомен биста народном хероју Вељку Дугошевићу у истоименој касарни.
Спомен плоча на кући у улици Маршала Тита.
Спомен чесма у улици ЈНА, испред школе ''Његош''.
Спомен плоца на згради Трг Ослобођења бр. 11.
Место потписивања пожаревачког мира, изнад села Ћириковца, лево од пута за село
Брадарац.

2. Евидентирани археолошки локалитети
На територији града нису вршена систематска археолошка истраживања, већина налаза је
случајна. Евидентирани локалитети су из праисторије, антике, средњег века и турског периода.
На листи евидентианих налазе се следећи локалитети:
1. Предео Меминац – Живинарска фарма
2. Локалитет у Босанској улици бр. 8 и код силоса на путу за Београд.
3. Локалитет у кругу градске болнице.
4. Локалитет у улици Светог Саве бр. 20/1
5. Локалитет на брду Сопот
6. Локалитет Тршчар у пределу ''Испод крушке''.
7. Локалитет Милине воде
8. Локалитет Могиле
9. Локалитет Љубичево
10. Локалитет у Југовићевој и Хомољској улици
3. Амбијенталне просторне целине
Према валоризацији просторних целина арх.Јаковљевића све евидентиране целине у смислу
конзерваторског режима подељене су у две зоне: ужу зону, строгог режима заштите и ширу зону
условне заштите. Укупно је евидентирано 12 споменичких и амбијентлних целина:
1. Целина око скупштине општине Пожаревац, око Старог здања
2. Целина, Нова Чаршија, ул. М. Тита И Вељка Дугошевића
3. Целина око улице Кнеза Лазара
4. Целина народне или традиционалне балканске архитектуре у Немањиној улици
5. Целина у улици Драже Марковића
6. Целина око Музеја града
7. Зона зашите око раскршћа улице Боје Дулића, Југовићеве, Боже Димитријевића, Вука
Караџића и Љубовијске
8. Горња мала
9. Зона заштите око Старе цркве
10. Зона око Пионирског трга
11. Целина етнопарка на Тулби
12. Целина ергеле Љубичево
4. Појединачни архитектонски објекти
На листи архитектонских објеката који су регистровани као појединачни спеменици културе
налазе се:
1. Кућа Стевана Добрњца у Немањиној улици бр. 29.
2. Зграда у Немањиној улици бр. 31.
3. Зграда у Немањиној улици бр. 33.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Зграда у Немањиној улици бр. 43.
Зграда у Југовићевој улици бр. 24.
Зграда у Хајдук Вељковој улици бр. 17.
Зграда у Лењиновој улици бр. 7.
Зграда у Хајдук Вељковој улици бр. 19.
Зграда у улици ЈНА бр. 54.
Стамбена зграда у Доситејевој улици бр. 7.
Стамбена зграда у Скопљанској улици бр. 13.
Стамбена зграда у Поречкој улици бр. 7.
Стамбена зграда у Немањиној улици бр. 40.
Стамбена зграда у Југовићевој улици бр. 2.
Зграда у улици Воје Димитријевића бр. 32.
Зграда у улици Илије Петковића бр. 26.
Једноспратна зграда у улици Воје Дулића бр. 10.
Зграда у улици Боже Димитријевића бр. 32.
Зграда у улици ЈНА бр. 95.
Стамбена зграда у улици Илије Петковића бр. 10.
Старо здање - зграда некадашњег начелства а сада Скупштина општине.
Кућа Крсте Николајевића у улици Воје Дулића бр. 2.
Једноспратна зграда у улици Воје Дулића бр. 15.
Приземна стамбена зграда у улици Чеде Васовића бр. 4.
Приземна зграда у улици Чеде Васовића бр. 7.
Једноспратна зграда у улици Јована Сербановића б.б.
Зграда у Лењиновој улици бр. 4.
Једноспратна зграда на Тргу Ослобођења бр. 2.
Низови трговачко – пословних зграда, некадашње чаршије у улици Маршала Тита бр.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34.
Стамбена зграда у улици Маршала Тита бр. 45.
Зграда Старог епархијског двора у Хајдук Вељковој улици бр. 2.
Црква Св. Арханђела
Нови епископски двор, зграда у Поречкој улици б.б.
Стамбена зграда у Немањиној улици бр. 9.
Зграда Робног магацина у Немањиној улици бр. 7.
Једноспратна зграда на углу улица Кнеза Лазара и Вељка Дугошевића бр.1.
Зграда Старе општине на углу улица Немањине и Братства и јединства
Зграда кафане ''Велики булевари'' у улици Воје Дулића бр. 20.
Нова црква Св. Николе у улици ЈНА.
Зграда дечијег вртића ''Љубица Вребалов'' на углу Љубичевске и Вука Караџића
улице.
Зграда штампарије ''Глас'' у Таковској улици б.б.
Једноспратна стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 1.
Зграда у улици Кнеза Лазара бр. 1.
Стамбена зграда у Југ Богдановој улици бр. 5.
Стамбена зграда у Немањиној улици бр. 3.
Дворишна зграда породице Несторовић у Немањиној улици бр. 7.
Приземна стамбена зграда у Немањиној улици бр. 24.
Стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 10.
Стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 12.
Стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 6.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 15 и 17.
Стамбена зграда у улици Драже Марковића бр. 19.
Зграда у улици Драже Марковића бр. 25.
Зграда у улици Драже Марковића бр. 20.
Зграда основне школе ''Његош'' у улици ЈНА.
Низови трговачко – пословних зграда у улици Вељка Дугошевића бр. 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
Низови трговачко – пословних зграда на Тргу Ослобођења бр. 1, 3, 5, 7, 9.
Блок зграда око бивше кафане ''Делиград'' у улици Вељка Дугошевића и Таковској бр.
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Низ пословно - стамбених зграда у улици Вељка Дугошевића бр. 2, 4, 6, 8.
Низови трговачко – пословних зграда у Дринској улици бр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
Стамбена зграда у Немањиној улици бр. 5.
Стамбена зграда у Хајдук Вељковој улици бр. 15.
Пословно - стамбена зграда на углу улица Боже Димитријевића и Југовићеве.
Двоспратна згрдада на углу улица Милошев венац и Делигрдаске.
Зграда Галерије Милене Павловић – Барили.
Стамбена зграда у улици Кнеза Лазара бр. 7.
Зграда у улици Кнеза Лазара бр. 15.
Зграда у улици Кнеза Лазара бр. 28.
Зграда Официрског дома у улици Дрнској б.б.
Низ трговачко – пословних зграда у улици Маршала Тита бр. 31, 33, 35, 37, 39, 41.
Стамбена зграда у улици Кнеза Лазара бр. 13.
Низ трговачко – пословно - занатских зграда у улици Вељка Дугошевића бр. 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28.
Стамбено - пословна зграда у улици Синђелићевој бр. 16.
Зграда у улици Лоле Рибара бр. 29.
Две зграде у Косанчићевој улици бр. 10 и 13.
Зграда бивше кафане ''Јадран'' на раскршћу Косовске и улице Светог Саве.
Зграде у Косовској улици бр. 10 и 12.
Зграда у Косовској улици бр. 17.
Зграда породице Павловић у Дунавској улици бр. 12.
Кућа у Дунавској улици бр. 8.
Зграда у Дунавској улици бр. 22.
Зграда у Дунавској улици бр. 26.
Зграда Радницког универзитета на углу улића Јована Шербановића и Маршала Тита.
Две стамбене зграде у улици Кнеза Лазара бр. 10 и 12.
Стамбена зграда у улици Југовићевој бр. 14.
Зграда Гимназије у улицама Хајдук Вељковој и Јована Шербановића.
Зграда Железничке станице
Стамбена зграда у улици Вука Караџића бр. 5.
Комплекс ''Радничке клоније у Рајићевој и улици Вука Караџића.

5.2.6. КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
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Група аутора (2000) Values and Heritage Conservation, The Getty Conservation Institute: Los Angeles
Група аутора (2002) Assessing the Values of Cultural Heritage, The Getty Conservation Institute: Los Angeles
Јаковљевић Зоран (1979) Предлог валоризације културних добара на територији града Пожаревца,
Југословенски институт за урбанизам и становање, Београд
Михајловић Јелисавета (2004) Management of historic towns, management recommendations for protected
heritage reserve of Trnava, Trimestral research paper at Akademia Istropolitana Nova, Slovak Republic
Stovel H. (1991) The world heritage cities management guide
http://www.ovpm.org/ gestion/index.asp (novembar 2003)
Feilden B, Jokilehto J. (1998) Management guidelines for world cultural heritage sites, ICOMOS: Rome
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Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, Burra,
1999
http://www.icomos.org/australia/burra.html
Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas, ICOMOS, Washington, 1987
http:// www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
Charter For The Conservation Of Places Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992
http://www.icomos.org/docs/nz_92charter.html
Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990
http://www.international.icomos.org/charters/arch_e.htm
Venice charter, International Charter For The Conservation And Restoration Of Monuments And Sites,
ICOMOS, Venice, 1964
http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.htm
The Nara Document on Authenticity, ICOMOS, Nara, 1994
http://www.international.icomos.org/naradoc_eng.htm
Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, ICOMOS,
Zimbabwe, 2003
http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm
Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic area, UNESCO, 1976
http://portal.unesco.org/en/ev.php@url_id=13133&url_do=do_topic&url_section=201.html
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6. IMPLEMENTACIJA GENERALNOG PLANA
6.1. IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA MRE@A I OBJEKATA
SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE
U prvom sredworo~nom periodu plana potrebno je unaprediti uli~nu mre`u kroz
poboq{awe upravqawa saobra}ajem. Ove aktivnosti obuhvataju izradu transportnog
modela Op{tine i wegovu primenu na terenu.
Pored toga, neophodno je odmah pristupiti izradi projektne dokumentacije i izgradwi
denivelisanih saobra}ajnih ukr{taja `elezni~ke pruge i gradskih saobra}ajnica, kao i
izgradwu denivelisanih saobra}ajnih ukr{tawa obilaznice i gradskih magistrala, a
~ime bi se saobra}ajna mre`a zna~ajno rasteretila. S obzirom na zna~aj `elezni~kog
saobra}aja na ovom pravcu prilikom izrade projektne dokumentacije neophodno je
aktivno ukqu~iti @TP Srbije, jer se ovakvim re{ewem zna~ajno pove}ava brzina i
bezbednost odvijawa `elezni~kog saobra}aja na pru`nim prelazima u gradskom jezgru.
Izgradwa i rekonstrukcija kategorisanih saobra}ajnica realizova}e se prema
prioritetima u skladu sa zna~ajem i stawem posmatrane saobra}ajnice i u skladu sa
sredworo~nim programima razvoja. Kako bi se pristupilo rekonstrukciji saobra}ajnica
neophodno je oformiti bazu podataka o stawu uli~ne mre`e, a {to bi morala da bude
jedna od prioritetnih aktivnosti op{tinske uprave. Na ovaj na~in bi se najracionalnije
mogla sagledati potrebna ulagawa u uli~nu infrastrukturu.
Izgradwa novih saobra}ajnica je planirana za drugi sredworo~ni period. Me|utim,
kako bi se pristupilo izgradwi saobra}ajnica neophodno je izraditi planove ni`eg
reda tokom prvog sredworo~nog perioda. Sastavni deo idejnih projekata su i studije
opravdanosti, a kojima }e se definisati ta~na godina potrebe izgradwe planiranih
saobra}ajnica, kao i potrebna ulagawa i na~in obezbe|ivawa sredstava.
Radi re{avawa problema parkirawa u centru grada potrebno je u {to kra}em roku
izgraditi novoplanirane javne gara`e,
Како недостају претходне анализе саобраћаја, као основ за предлог ових саобраћајних
решења, потрeбно је предвидети иновацију Студије оптималног развоја саобраћаја у
Пожаревцу, која није иновирана од 1987. године.
6.2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ у
ОКВИРУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
6.2.1. Мере, инструменти и учесници у имплементацији централних активности
У односу на тренутни степен развијености насељских центара, свака појединачна активност и
иницијатива приватног сектора за развојем и градњом комерцијалних делатности у насељским
центрима треба да буде стимулисана и подржана без обзира да ли се ради о комбиновању
комерцијалих активности са становањем или чисто услужно-пословним садржајима. Средства
са којима град Пожаревац располаже пре свега треба да буду усмерена ка развоју путне мреже
и инфраструктуре и подизање степена опремљености јавних простора у насељским центрима.
У том смислу потребно је подићи ниво услова у најнеразвијенијим подручјима обухвата
Генералног плана како би се подигао степен привлачности и приступачности простора. Није

реално очекивати у овом тренутку да град Пожаревац располаже средствима за улагање у
објекте друштвеног стандарда, па у том смислу треба стимулисати партнерство општине и
приватног капитала за реализацију ових пројеката.
Генерално посматрано основна стратегија града Пожаревца у погледу стимулисања развоја
мреже насељских комерцијалних централних функција је стварање услова и отварање
могућности за развој специјализованих центара у партнерском односу са приватним капиталом
или са доминантно приватним капиталом. Улагања општине су у овом случају минимална, а
више стимулативна кроз понуду посебних услова наплате накнада за коришћење земљишта и
инфрастурктуре. Са друге стране, на местима где не постоји већ развијена саобраћајна и
инфаструктурна мрежа као ни изграђена градска структура, не може се очекивати приватна
иницјатива за улагањем, тако да ће задатак града Пожаревца бити да обимнијим улагањем у
инфраструктурно и обликовно уређење простора створи услове за приватна улагања.
Ову врсту улагања град Пожаревац неће моћи да реализује без подизања нивоа
продуктивности у већ развијеним насељима. У том смислу, стратешко деловање са једне
стране усмерено је ка подизању нивоа квалитета и разноврсности понуде у већ развијеним
насељима и деловима града, како би се приходи остварени по том основу преусмерили у
основна улагања у неразвијенијим деловима града. У том смилсу свака иницијатива за
реализацијом инвестиционих пројеката у неразвијенијим деловима града треба да буде
стимулисана и подржана.
Осим чисто економских и регулативних инструмената које је свака локална самоуправа мање
или више успешно користила и до сада, биће неопходно развијање нових управљачких
функција, односно активности локалне самоуправе и свих осталих учесника у развоју и то у
домену организације и контроле процеса имплементације плана и политичко управних мера и
инструмената. Услов за реализацију такве стратегија је изузетан ангажман локалне самоуправе
на организацији и реализацији низа друштвених акција и процеса који ће обезбедити учешће
свих актера у процесу развоја.
У табели бр. 5 приказан је преглед мера и инструмената за развој централних активности на
територији обухвата ГП Пожаревца.
Аспект
Економски

Плански

Организациони

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Мере

Актери

Приватни сектор
PPP – заједничка улагања
Јавни сектор – инфраструктура
Јавни сектор – путна мрежа
Јавни сектор – уређење насеља
План општег уређења
План генералне регулације
План детаљне регулације
Урбанистичко-архитектонски конкурси
Урбанистички пројекти
Стратешки програми и територијални
менаџмент
Акциони планови
Управљачки маркетиниг
Програми изградње

Мала и средња предузећа
Град Пожаревац

Град Пожаревац
Планерска агенција
Комунална предузећа
Општинкса управа
Урбанистичке службе
Месне заједнице
Агенције
за
стратешки
развој
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9
9
9
9
9
9

Регулативни

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Политички

9
9
9
9
9

Банке локација
Аквизиција инвеститора
Сарадња са привредним удружењима и
задругама
Сарадња са грађанским удружењима и
невладиним организацијама
Конфликт менаџмент
Алокација управних функција
Оснивање агенција за развој
Припрема и додела локација
Степеновање накнада за коришћење и
уређивање земљишта
Повољни услови плаћања надокнаде и
закупа
Подизање локалних комуналних такси
Смањење накнада за коришћење и
уређивање земљишта
Повољни услови закупа
Смањење локалних комуналних такси
Ослобађање неке од накнада
Ослобађање од локалних комуналних
такси
Програми привредног удруживања
Програми грађанског удруживања
Програми културе и едукације
Програми пословне едукације
Програми обнове села

Привредна удружења
Грађанска удружења
НВО
Дирекција за изградњу

Општинкса управа

Општинкса управа
НВО
Привредна удружења
Грађанска удружења

Табела 5. АКТЕРИ и МЕРЕ за ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ

6.3. IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA REKREACIJE , SPORTA I ZELENILA

6.3. 1 REKREACIJA I SPORT
6.3.1.1. Prioriteti i faze razvoja
1)Prioriteti razvoja
U odnosu na realnu zainteresovanost i finansijske mogu}nosti javnog i privatnog sektora
uspostavqaju se i priroriteti u implementaciji plana. Prioriteti razvoja rekreativnih
prostora u gradu Po`arevcu baziraju se na slede}im kriterijumima:
1. Uskla|enost sa standardima obezbe|ivawa rekreativnih prostora u zavisnosti od broja
stanovnika,- prioritet za naseqa u kojima nije zadovoqen minimum
2. Razvijenost ponude sadr`aja rekreacije i sporta u turisti~kim centrimа/zonama prioritet za razvoj i kompletirawe rekreativnih sadr`aja u oblastima sa
potencijalom za turizam
3. Ekonomi~no gazdovawe prostornim resursima- a) kori{}ewe postoje}eg neaktivnog
prostora za rekreaciju i b)dvojno kori{}ewe prostora za rekreaciju i sport od strane

lokalnog stanovni{tva - prioritet za razvoj i kompletirawe ponude za dvojno
kori{}ewe (rekreativni i {kolski sport, javne zelene povr{ine dvojne namene)

2) Faze realizacije
U prvom planskom periodu razvoj prostora za rekreaciju i sport treba usmeriti ka za{titi,
rekonstrukciji, obnovi, dogradwi i ure|ewu postoje}ih kapaciteta tako da se:
• obezbede minimalni uslovi ure|ivawa i opremawa postoje}ih prostora za rekreaciju i
sport na ~itavoj teritoriji grada.
• razvoj i kompletirawe ponude potencijalno turisti~ki atraktivnih rekreativnih
prostora ( Turisti~ka zona Qubi~evo, sportski objekti koji poseduju preduslove dovedu
do standarda propisanih za me|unarodna takmi~ewa, vidikovci,....)
• urede povezuju}i rekretivni prostori i time unapredi turisti~ka i rekreativna
atraktivnost i dostupnost prostora grada
• podsti~u privatne investicije u opremawe i odr`avawe javnih kao i realizaciju novih
privatnih ili javnih rekreativnih prostora posebno:
za rekreativne sadr`aje koji su u deficitu ili ne postoje u Po`arevcu a pove}ali
bi turisti~ku atraktivnost grada
na teritorijama na kojima je izra`en deficit rekreativnih sadr`aja i prostora
• ispitaju postoje}i prostorni resursi u javnom sektoru kao i mogu}nosti privremenog
ure|ivawa, opremawa i kori{}ewa neaktivnog prostora i objekata za rekreaciju i sport
• ispitaju realne potrebe stanovni{tva za odre|enim oblicima rekreacije i
prioritetima u ure|ivawu
• podstaknu lokalne inicijative za realizaciju prostora za rekreaciju i sport
razli~itim oblicima samodoprinosa (npr. minimalnim ulagawem op{tine u opremu i
gra|ana u rad na realizaciji prostora koje }e sami i koristiti)
U ostalom planskom periodu :
• obezbediti reviziju plana
• preispitati mogu}nosti akvizicije prostora za realizaciju novih prostora za
rekreaciju i sport
3) Aktivnosti na realizaciji plana
Aktivnosti na realizaciji plana u prvom periodu podrazumevaju:
A) Unapre|ewe postoje}ih prostora za rekreaciju i sport
1. Ure|ewe i opremawe postoje}ih sportskih terena u naseqima i izleti{tima
2. Dovr{etak zapo~ete izgradwe sportskih objekata i terena
3. Ure|ewe i opremawe de~ijih igrali{ta u javnim zelenim rekreativnim prostorima
4. Ure|ewe i opremawe povezuju}ih rekreativnih prostora i staza u naseqima
5. Ure|ewe i opremawe postoje}ih rekreativno-turisti~kih zona (Qubi~evo) za
rekreativno kori{}ewe i uve}awa turisti~ke atraktivnosti
B) Stvarawe uslova za izgradwu, ure|ivawe i opremawe novih prostora za rekreaciju
i sport
6. Ure|ivawe i opremawe novih sportskih terena prema kriterijumima prioriteta i
NUTS standardima uz obezbe|ewe dvojnog kori{}ewa sa osnovnim {kolama
7. Ure|ivawe gradskih punktova i izleti{ta u skladu sa za{titom i afirmacijom
prirodnih i kulturnih vrednosti
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8. Ure|ewe kulturno- istorijskih celina i spomenika u naseqima
9. Ure|ewe mre`a rekreativnih staza na celoj teritoriji op{tine koje povezuju naseqa
sa kulturno-istorijskim spomenicima i izleti{tima
10. Ure|ewe rekreativno-turisti~kih zona obala vodotaka (obala Morave i Mogile) za
rekreativno kori{}ewe i uve}awa turisti~ke atraktivnosti
11. Ure|ewe obala vodotoka za rekreativno kori{}ewe
12. Ure|ewe sportskih i eko kampova, prostora za {kole, radionice i likovne i nau~ne
kolonije
13. Kompletirawe objekata u funkciji takmi~arskog sporta

•
•

Istra`ivawe spektra ponude finansirawa javnih dobara u ciqu lokalizacije i
individualizacije pla}awa tro{kova za wihovo kori{}ewe
Komercijalizacija pojedinih prostora : komercijalizacija pojedinih prate}ih sadr`aja
ili privremeno komercijalno ure|ivawe, opremawe i kori{}ewe pojedinih delova javnih
rekreativnih prostora

Pri razmatrawu izbora partnerstva privatnog i javnog sektora posebno je va`no precizno
definisati ciqeve, benefiti i javni interes u svakom konkretnom projektu i opredeliti
se za odgovaraju}i aran`man.

6.3.1.2. Mere i instrumenti za realizaciju Plana razvoja rekreacije i sporta
Svi javni rekreativni prostori se razra|uju urbanisti~kim planovima detaqne regulacije i
urbanisti~kim projektima u skladu sa aktuelnim propisima i zakonima. Konkursi se
predvi|aju za prostore sa predlo`enim ekskluzivnim nivoom opremawa.
Mogu}nosti i oblici finansirawa realizacije Plana su:
•
sredstva Republike
•
sredstva Op{tine
•
privatna sredstva za komercijalno kori{}ewe
•
privatna sredstva za javno kori{}ewe
•
donacije
kao i razli~iti oblici partnerstva ovih sektora.
U tom smislu poduzimaju se mere i aktivnosti na realizaciji i implementaciji plana kao {to su:
• Razvoj aran`mana partnerstva javnog i privatnog(komercijalnog) sektora : ve}i
rekreativno turisti~ki kompleksi i gradski rekreativni i sportsko relreativni
prostori (Qubi~evo, Moravska laguna, novi rekreativni prostori Ciglana, aktivirawe
postoje}ih SRC i RC i park {uma...)
• Razvoj aran`mana saradwe Op{tine i lokalnih zajednica (inicijative i samodoprinosi
gar|anstva - ): Lokalni i naseqski rekreativni centri
• Razvoj aran`mana dvojnog ({kole i lokalna zajednica) kori{}ewa rekreativnih
objekata. Lokalni i naseqski rekreativni centri
Posebno zna~ajni oblik saradwe jesu saradwe privatnog i javnog sektora i oni mogu biti:
• zajedni~ko u~e{}e privatnog investitora i lokalne vlasti (Op{tine) na osnovu
zajedni~ki dogovorenih ciqeva, investicionih aran`mana i fondova (sa i bez
republi~kog u~e{}a)
• razli~iti oblici aran`mana (kompenzacije, smawivawe i osloba|awe od taksi,
koncesije...)
• iznala`ewe razli~itih oblika odr`avawa i investirawa u onim oblastima koje se ne
mogu finansirati iz op{tinskog i republi~kog buxeta ili se mogu finansirati u
nedovoqnoj meri: udru~ivawe lolalnog stanovni{tva, razli~iti oblici lokalnih
doprinosa na odr`avawu
• Vi{enamensko i dualno (u smislu vremenskih aran`mana) kori{}ewe prostora multiplikacija korisnosti za ista ulo`ena sredstva

Planom se tako|e sugeri{u i preporuke za razvoj mera i instrumenata za upravqawe
raspolagawem nepokretnosti u dr`avnoj svojini, u skladu sa ovla{}ewima Op{tine na
osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi a zarad ostvarivawa izvornih javnih prihoda Op{tine
:
• Privremeno komercijalno ure|ivawe, opremawe i kori{}ewe nepokretnosti u dr`avnoj
svojini - javnog prostora namewenog sportu i rekreaciji ne sme umawiti mogu}nosti
zadovoqavawa rekreativnih potreba gra|ana u javnim prostorima i u tom smislu mo`e
se odnositi samo na postoje}e javne neure|ene prostore od ~ijeg }e privremenog
komercijalnog ure|ivawa i kori{}ewa grad imati benefit. Ovakav oblik ure|ivawa,
opremawa i kori{}ewa uslovqava da prostor:
− mora zadr`ati osnovnu rekreativnu namenu i
− mora se vremenski i prostorno-funkcionalno ograni~iti kako ne bi ugrozila javni
interes.
− ne sme ugro`avati neposredno okru`ewe odvijawem rekreativnih i prate}ih
aktivnosti
• Sredstva od privremenog komercijalnog ure|ivawa, opremawa i kori{}ewa se moraju
namenski koristiti za unapre|ewe kvaliteta ure|enosti i opremqenosti postoje}ih i
aktivirawe, ure|ivawe i opremawe planiranih i novih javnih rekreativnih prostora u
gradu koji su nameweni slobodnom, neograni~enom kori{}ewu od strane svih gra|ana
Po`arevca
• Privremeno komercijalno ure|ivawe, opremawe i kori{}ewe nepokretnosti u dr`avnoj
svojini - delova javnih prostora realizuje se u prvoj fazi implementacije plana i
ograni~ava se vreme privremenog komercijalnog aran`mana (predlog 4god) uz mogu}nost
preispitivawa i promene uslova za daqe komercijalno kori{}ewe ili prekida istog.

6.3.2 IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA SISTEMA ZELENILA

6.3.2.1 Prioriteti i faze razvoja
1)Prioriteti razvoja
Za{tita i unapre|ewe potoje}ih zelenih povr{ina predstavqa prioritet i primarnu fazu
realizacije plana. Ove akcije se pre svega odnose na
• Identifikacija i za{tita prostora primarnog ekolokog/estetskog zna~aja
• Uvo|ewe sadr`aja u postoje}e javne zelene povr{ine
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•

Realizacija zelenih povr{ina na prethodnim planovima utvr|enim i obezbe|enim
lokacijama

−
−

Ure|ewe novih zelenih povr{ina realizuje se kao prioritet u zonama izra`enog deficita,
pristupnim pravcima gradu, uspostavqawa granica grada, obezbe|ivawa cirkulacije vazduha,
obezbe|ivawa sistema povuju}ih zelenih prostora unutar gradskog tkiva.
Prioriteti i faze razvoja komponenti sistema zelenila obuhva}enih razli~itim namenama
(javni i privatni zeleni rekreativni prostori: parkovi, trgovi, skverovi, zeleni koridori,,,,,
zelene povr{ine kao deo infrastrukturnih i komunalnih povr{ina, grobqa, .. zelene povr{ine
integrisane u ostale namene itd... ) defini{u se posebno u okviru plana implementacije
pojedinih namena i sistema koji se razvijaju planom.
2) Faze realizacije
U prvom planskom periodu razvoj sistema zelenila treba usmeriti ka za{titi,
rekonstrukciji, obnovi postoje}ih kapaciteta i ure |ivawu novih tako da se:
• identifikuje stawe zelenih povr{ina na teritoriji grada i utvrde mere za{tite i
unapre|ewa
• obezbede minimalni uslovi ure|ivawa i opremawa postoje}ih zelenih rekreativnih
prostora na ~itavoj teritoriji grada.
• obezbede minimalni uslovi dostupnosti javnih zelenih prostora svim stanovnicima
grada (na 250m) ure|ivawem novih lokalnih parkova
• razvoj i kompletirawe ponude potencijalno turisti~ki atraktivnih parkova i park
{uma ( Tulba i Tabana, ^a~alica)
• urede zeleni koridori prema Qubi~ewvu kao i drvoredi na pristupnim pravcima gradu i
time unapredi turisti~ka i rekreativna atraktivnost i dostupnost prostora grada
• ispita mogu}nost formirawa novih drvoreda i wihova realizacija u postoje}em
gradskom tkivu
• uspostavi zeleni prsten za{titnog zelenila
• podstakne ozelewavawe [umarica kao strate{ki bitnog pravcaprovetravawa grada
• planirawe nove gradwe u cetralnom gradskom tkivu realizuje prioritetnom
realizacijom novih zelenih povr{ina povi{enog standarda i zastupqenosti kao
kompenzacije za deficit u okru`ewu
• podstakne ozelewavawe gra|enih struktura.
U ostalom planskom periodu :
• obezbediti reviziju plana
• preispitati mogu}nosti akvizicije prostora za realizaciju novih ve}ih zelenih
povr{ina
3) Aktivnosti na realizaciji plana
Aktivnosti na realizaciji plana u prvom periodu podrazumevaju:
A)Za{tita i unapre|ewe postoje}ih zelenih povr{ina

−
−
−
−

Registrovawe postoje}ih zelenih povr{ina formirawem katastra zelenih povr{ina
grada, registra drvoreda i wihovom valorizacijom stawa
Za{tita postoje}eg fonda zelenih povr{ina grada i wihovo unapre|ewe
rekonstrukcijom, uklawawem privremenih objekata i zamenom biqnog fonda
Ure|ivawe zelenih koridora i pristupnih pravaca gradu
Razvoj ekonomskih mera podsticaja po{umqavawa [umarica i Po`areva~ke grede u
skladu sa klasom zemqi{ta
razvoj podsticajnih i/ili restriktivnih mera uve}awa i unapre|ewa kvaliteta zelenila
na privatnim parcelama
Stru~no planirawe, realizacija i odr`avawe zelenih povr{ina

B) Stvarawe uslova za izgradwu, ure|ivawe i opremawe novih zelenih povr{ina
− Akvizicija prostora za ure|ivawe minimalnih javnih zelenih povr{ina u mesnim
zajednicama u kojima je utvr|en wihov deficit. Ure|ivawe javnih lokalnih parkova.
− Akvizicija prostora za formirawe zelenog prstena oko grada
− Obezbediti formirawe novih drvoreda unutar gradskog tkiva u skladu prostornim
karakteristikama ulice, Pri rekonstrukciji ulica obezbediti korigovawe
infrastrukturnih vodova kako bi se obezbedili novi drvoredi i zelene povr{ine.
− Izrada planova ozelewavawa za novoplanirane lokacije naseqskih i lokalnih parkova

6.3.2.2 Mere i instrumenti za realizaciju
Svi javni zeleni prostori se razra|uju urbanisti~kim planovima detaqne regulacije i
urbanisti~kim projektima u skladu sa aktuelnim propisima i zakonima. Konkursi se predvi|aju
za prostore sa predlo`enim ekskluzivnim nivoom opremawa.

6.5. IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA JAVNIH SLU@BI
6.5.1. Управљање и институционална организација јавних служби





Планска поставка третира посебно питања просторне организације и укупне
организације /управљања друштвеном инфраструктуром, што не искључује њихову
координацију и усклађеност.
Посебно се инсистира на кохерентности појединих сектора друштвене инфраструктуре
(од којих свака у овом тренутку има другачију организациону структуру, легислативу и
начин планирања развоја), са циљем заједничког, једновременог (позитивног) деловања
на просторни и укупни развој Пожаревца и његовог гравитационог подручја.
Евидентна је вредносна утемељеност избора/мере планирања јавног сектора, односно
друштвене инфраструктуре; значајно је уважити утицај актуелних вредносних категорија
и обезбедити могућност увођења нових.
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6.6. IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA STANOVAWA
jednaka prava svih građana;
jednaki uslovi zadovoljenja
potreba u domenu
društvene infrastrukture

Листа приоритетних активности за имплементацију
legislativni
okvir

strateški
orijentisan
generalni plan

На првом месту свакако треба јасно дефинисати општу стратегију развоја града у којој би по
свом стратешком значају становање било један од приоритета. У зависности од развоја града и
предвиђених правица у којима би се град развијао становање може бити доминантна функција
или у најмање руку пратећи садржај посебним функционално јасно категорисаним зонама,
пословања, продукције, рекреације и слично. У том смислу, већ на почетку битно је одредити
где ће се у градској структури појавити грађевински реони и у исто време уложити посебне
напоре да се у што краћем року припреми одговарајућа планска документација.

finansiranje razvoja
društvene
infrastrukture

Имајући у виду досадашњи развој града Пожаревца и оно што се планом предвиђа, већ сада су
јасно дефинисани простори где становања већ има или ће се евентуално појавити у већој мери
и у том смислу дефинисање грађевинских рејона не би требало да буде проблем. Проблем
може бити само то што у одређеним зонама не постоји планска документација која може да
испрати такав развој стамбених зона. Зато је потребно што пре ту грешку исправити како се не
би поново дошло у ситуацију да се град развија неплански ван предвиђених капацитета.

decentralizacija upravljanja

transformacije u domenu
lokalne samouprave,
lokalnih nadležnosti i
teritorijalne organizacije

transformacije javnog sektora
ka tržišnim uslovima i
promene vlasničkog statusa









Усклађивање
између
територијално-административне
организације,
подручја
урбанистичког плана и подручја планова друштвене инфраструктуре;
Усклађивање процеса праћења потреба, методолошких елемената планирања,
управљања и финансирања развоја друштвене инфраструктуре на локалном нивоу,
односно нивоу подручја генералног плана града Пожаревца и његовог гравитационог
подручја.
Превазилажење подвојености управљања, планирања, финансирања и реализације у
домену друштвене инфраструктуре на локалном нивоу (града, општине);
Превазилажење изразите секторске подељености прописа у образовању, здравству и
дечјој заштити; такође, превазилажење проблема различито уређене и преоптерећене
регулативе сваке области, у којој критеријуми нису дефинисани или доминирају они
везани за популациони квантум а изостављени / занемарени су они везани за просторни
развој.
интегративни приступ са циљем координираног просторног размештаја сервиса јавних
служби.
6.5.2. Методолошко- организационе активности






формирање мултиаспектне основе планирања; повезивање по ”хоризонтали”;
истицање просторног аспекта и критеријума;
проширени избор и комбинација приступа.
повезивање по ”вертикали” и координација између нивоа - од локалног навише (боттомуп приступ).

Као посебан задатак на коме би град требао да базира своју стратегију развоја становања,
може се дефинисати развијање стамбене политике. Наиме, у тржишним условима у коме се
тржиште развија по принципима понуде и потражње, становање по својим карактеристикама
представља област од изразитог значаја, у којој финансијски моменат има посебно место. На
тим принципима управо и треба формирати стамбену политику, не као проблем социјалне
категоризације, већ као извор економских добитака на нивоу града и његове управе. Сви облици
становања осим социјално-категорисаних типова изградње, могу бити одличан извор прихода
што је већ одавно доказано на тржишту некретнина, на којем општинске управе и агенције као
представници самих градова нису нашле своје место. Кроз личне приходе или одређене
кредитне аранжмане, општина може да оформи свој стамбени фонд којим може да располаже
на различите начине и остварује профит кроз рентирање, отуђивање станова и слично.
Наравно, по свим принципима економије, остварени профит морао би поново да се враћа у
повећање стамбеног фонда, градску инфраструктуру, планску документацију и слично.
Посебно место у овом процесу требао би да има процес формирања тржишта некретнина, које
није само склоп одређених околности које су довеле до тога да поједине градске зоне и њихов
стамбени фонд добију на значају или обрнуто, већ би то требало да буде циљан процес у коме
би се посебни грађевински рејони потенцирали у односу на друге и тиме се подизала цена и
значај. У том смислу посебну пажњу требабло би посветити планској документацији, њеној
свеобухватности и брзини доношења и издавања заинтересованим странама, инфраструктурној
опремљености појединих градских целина, њиховој функционалној опрељености, доступности,
правцима будућег развоја града и свим осталим релевантним факторима за избор и бодовања
одређене локације.
Taкође, посебну пажњу треба посветити маркетингу и афирмацији посебних градских целина, а
последично и самог града, односно његових служби које би се као директни учесници укључиле
у тржиште некретнина.
Посебно место у овам случају имали би посебни видови становања какви су апартманско,
пословно, елитно и слични облици становање, где се град укључује од самог почетка и
одлучивања који су то простори где би се ови видови становања евентуално јавили, па све до
првенства инвестирања и изградње као један од учесника који би могао да располаже завидним
средствима.
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Наравно, на крају треба напоменути да становање умногоме зависи и од других функција које
се могу јавити унутар градске структуре, тако да је целокупан развој Пожаревца у диретној вези
са развојем становања што треба имати у виду, како не би дошло до одређених сукоба у
простору или у одређеним финансијским, функционалним, еколошким и сличним аспектима
развоја.

Као последње евентуално треба предвидети изградњу нових објеката у функцији становања
који недостају на овој територији, а тичу се туристичких капацитета, домова за посебне
категорије као што су стари, деца без родитељског старања, смештајни капацитети уз зоне
рекреације.
III фаза

Фазност планског концепта развоја становања
С обзиром на постојеће и предвиђене трендове размештаја становништва, њихове
концентрације на подручју града, лоцирање зона рада и привређивања, у целини, очекује се
известан пораст стамбених површина, али се акценат ставља на равномернију и ефикаснију
дистрибуцију становања како у оквиру појединих зона, тако и на нивоу целокупног простора ГП,
а пре свега, подразумева унапређење већ започетих зона.
На основу претходног, циљеви овог Плана, када је у питању аспект развоја становања, имају
три основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и унапређење постојеће
стамбене структуре, ширење основне базе становања и развој намене и функција.
I фаза
Измена стамбене структуре, у првој фази, подразумева, пре свега, реконструкцију и
унапређење постојеће стамбене структуре.
Ово подразумева проширење постојећег стамбеног фонда, подизање квалитета кроз физичка и
функционална унапређења и основно опремање свих зона становања, изградњу уличне мреже,
итд. У овој фази врши се планска регулација стамбених зона и блокова.
Такође, с обзиром на започете трендове у развоју функција у оквиру стамбених зона, предвиђа
се интензивнији развој пратећих функција и садржаја као допуна становању. У том смислу
подиже се степен функционалности и атрактивности већ постојећих зона, и ствара основа за
даљу надоградњу стамбеног фонда.
Посебну пажњу треба посветити зонама непланске изградње где чак недостају основни видови
опремљености од просторно-физичких до планских. У том смислу такве зоне што више треба
приближити градској структури и предвиђеној политици развоја функције становања. То се
посебно односи да стамбени фонд у приградској, па чак и градској зони, где се становање јавља
чешће као пратећа функција. Ту се мисли на обезбеђивање потребне инфраструктуре, уличних
коридора потребних пресека, хоризонталне и вертикалне сигнализације, паркинг и пешачких
површина и сл.
II фаза
Друга фаза подразумева ширење базе становања и значајну изградњу нових објеката.
Изградња, која обухвата значајно повећање густина и броја стамбених јединица, односно
урбану обнову зона у којима је започет тренд изградње стамбених објеката, кроз више нивоа
уређења простора, изградњу социјалне и друштвене инфраструктуре, развој допунских
садржаја, итд. У овој фази значајније промене десиле би се у приградским и руралним зонама
где се проширивањем границе плана и увођењем нових садржаја у градску матрицу појављују
нове зоне које би се евентуално предвиделе за стамбену изградњу.
Истовремено, ова фаза иницира изградњу викенд насеља и зона становања у функцији туризма
уз речне токове и друге природне атрактере. Са тим у вези потребно је обезбедити поред
просторних капацитета, и евентуалну маркетиншку подрушку како би новонастали садржаји
касније имали своју функционалну и економску оправданост.

Развој намене и функције треће фазе обухвата надградњу ширег функционалног карактера.
Ниво надградње, у комбинацији са зонама центара свих нивоа, пословања и градске опреме,
добија шири функционални карактер. Ова фаза подразумева виши материјални ниво града и
шири значај у оквиру Србије и регионалног подручја, односно веће ″интересовање″ за
Пожаревац.
Истовремено, овакав развој значајно обогаћује град у материјалном погледу, урбаном и
пословном карактеру (проширени центар, квалитетна изградња, локално и шире
запошљавање). Исто тако, подразумева и трајан суфицит станова за издавање, пословно и
двојно становање, односно, потпуну валоризацију стамбеног фонда и локација и развијено
тржиште станова. У овој фази, град би морао да тражи своје место као релевантан фактор у
инвестирању и кредитирању новог стамбеног фонда.
Ова фаза, такође, подразумева изградњу нових стамбених зона под условом да дође до
промене броја становника, размештаја радних зона, активирања нових путних праваца, итд.
Предложену фазност развоја треба посматрати условно, у зависности од кретања и
преклапања најразноврснијих чинилаца који утичу на остварење одређених приоритета развоја.
Становање се може развијати само као пратећи садржај, поготово у новонасталим зонама
града, јер с обзиром на нове трендове развоја и потребан ниво опремљености, тешко је
веровати да би се становање могло јавити као посебан просторни ентитет, у смислу самосталне
просторне дистрибуције, а да за то постоји економска оправданост. Дакле развој целокупног
града у многоме ће диктирати и фазност развоја, односно просторне дистрибуције, стамбених
капацитета.
Учесници у имплементацији
Управа
Оно у чему би градска управа могла да нађе своје место јесте, пре свега, дефинисање јасне
стамбене политике која би се првенствено очитавала у просторној дистрибуцији стамбених зона
унутар градског ткива, као искључиво стамбених зона или зона где се становање може јавити
као допунска или чак пратећа функција у комбинацији са неком другом функцијом. Наравно
своје место градска управа може наћи, преко својих органа, и у процесима инвестирања и
кредитирања, самостално или у спрези са другим учесницима, где би се стамбеним фондом
који би тако настао располагало као са приватном својином, што подразумева рентирање,
отуђивање и слично. На тај начин градска управа могла би активно да учествује у формирању
стамбеног фонда и да на тај начин постане директан учесник, што би значајно променило њену
перцепцију по питању овог градског садржаја. Тачније, располагање овим капацитетима и
улажење у проблеме тржишта од градске управе, створило би равноправног учесника у свим
фазама од планске, преко инвеститорске до самог корисника ових капацитета.
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Грађани
Учешће грађанства дефинисано је још од како су на овим просторима почели да важе тржишни
закони, понуде и потражње. У том смислу грађанство представља најактивнију групу чије
потребе треба директно задовољити.
Наравно то исто грађанство сноси и велики део кривице за то што се град неплански развијао,
зоне становања неплански дефинисане, без довољног нивоа опремљености. Опет са друге
стране, грађанство је оно коме ће бити пласирани нови стамбени садржаји. Оно што је сад
битно, поготово у некој првој фази развоја, јесте то да ће грађанство морати да сноси одређени
трошак опремања постојећих зона становања, где опремљеност није на потребном нивоу. У том
смислу ради заштите њихових интереса, потребно је постићи што већу партиципацију грађана,
и иницирати њихово учествовање још у фази доношења планске документације. Ради тога,
потребно је организовати што више јавних увида, трибина на ову тему, саветовања и сличних
облика партиципације, како би се ова тема што више приближила становништву и како би у
фази имплементације плана било што мање замерки.
Предузетници
Ово је група чији се утицај тренутно највише осећа у свим структурама функционисања града,
од доношења планова до саме реализације. Предузетнике треба укључити у саму фазу
доношења планских аката, како би се у што већој мери приближили ставови градске управе,
релевантних служби по питању становања и предузетничке иницијативе, јер су они данас у
приметном раскораку.
Са друге стране, у овој групи треба тражити партнера за евентуална улагања, јер град може ући
у одређене аранжмане са предузетницима и на тај начин постати релевантнији фактор у
креирању стамбеног фонда и тржишта некретнина. Такође, посебним законским одредбама,
треба створити услове да се предузетници укључе у процесе планирања и изградње
инфраструктуре, уличне мреже и других видова опремања, јер и овде они преко посебних
аранжмана са градском управом могу остварити одређену добит. На тај начин одређена
средства би се усмерила и на директно повећање опремљености и стандарда ових зона,
финансијски моменат самих предузетника не би био угрожен, градска управа би се директније
укључила у сва питања изградње, а само грађанство добило би боље услове за повећање
стандарда и бонитета стамбених структура.
Држава
Држава своје место може да нађе у процесу формирања стратегије становања на нивоу
државе, као и иницирању посебних програма развоја посебних типова становања чији би
капацитети били предвиђени социјално угроженим категоријама становништва. У том погледу,
држава би евентуално могла да се нађе као медијатор и посредник између Пожаревца и
међународних организација које би по питању становања могле да помогну граду. Та помоћ
огледала би се у преношењу искустава из других земаља путем семинара и сличних
манифестацији, или чак у директној помоћи путем кредитирања.
Међународне организације
Искуства из других земаља често могу бити од помоћи како би се предупредили евентуални
пропусти који могу да настану у процесу доношења планова или њихове имплементације. Са
друге стране међународна заједница, преко својих организација, може да нађе интерес и у

кредитирању стамбених капацитета, инфраструктуре и саобраћајне мреже. На тај начин
непосредно се утиче на повећање стандарда и приближавање наше земље Европској
заједници. Такође, у процесу имплементације, значајна би била помоћ одређених организација
у процесу координирања и остваривања планова и њихових смерница.
Мере и инструменти за имплементацију
Планска документација
Најважнији сегменти стамбеног тржишта су тржиште стамбених парцела и локација, тржиште
станова, тржиште закупа станова и финансијско тржиште. У стамбеној области, поред тржишта,
други неопходни инструмент је план који треба да обезбједи социјалну сигурност као и битан
елемент јавног интереса.
Спровођење Плана генералне регулације Пожаревца, вршиће се:
1. Новим урбанистичким плановима (планови детаљне регулације) на основу ГП Пожаревца.
Етапност реализације дефинисаће се средњорочним плановима и годишњим програмима.
Разрада урбанистичким пројектима дефинисаће се регулационим плановима, а обавезна је за
јавне објекте од општег интереса.
2. На основу постојеће урбанистичке документације (регулациони планови, детаљни
урбанистички планови, планови парцелације, урбанистички пројекти) који нису у супротности са
правилима овог Генералног плана.
3. Директно на основу општих правила уређења и правила грађења дефинисаних овим
Планом. Ово је могуће у зонама које су у потпуности или у највећој мери заокружене и
дефинисане.
Такође, за поједина подручја од општег јавног интереса, као и за специфичне програме,
пожељно је спровођење конкурса, како би се благовремено и на прави начин сагледале
могућности развоја појединих подручја.
Менаџмент систем
Овај систем чине три групе актера које најгрубље можемо поделити на: институционалне
структуре управљања и планирања, инвеститорске фондове и кориснике. У овом случају битно
је дефинисати улогу прве две групе, чији је циљ да формирају тржиште некретнина на основама
тржишне економије и своје производе пласирају заинтересованим лицима.
Институционалне структуре управљања
Републичка влада и надлежна министарства - Министарство за капиталне инвестиције,
Министарство финансија, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Министарство за економске везе са иностранством. Улога министарства би била доношење
регулаторног оквира, закона, подзаконских аката, правилника, норматива и слично, стамбене
политике и других стратешких докумената.
Републичка агенција за становање - чија би улога била да прикупља наменска средства и и
да одобрава кредите у складу са националном стартегијом развоја стамбене политике.
Органи локалне самоуправе - оне би спроводеле национални програм стамбене политике
кроз планирање, земљишну политику и реализацију конкретних програма. Такође, ове
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институције би могле да прикупљају средства и директно инвестирају у опремање земљишта,
инфраструктуру или сам стамбени фонд.
Јавна предузећа - општинске/градске стамбене агенције, стамбене здруге, невладине
организације, које би могле да прибављају средства и располажу својим личним стамбеним
фондом.
Инвеститорски фондови
Приватни предузетници - директни улагачи у стамбени фонд, пословни простор или
индустријске објекте, ради обрта капитала и остваривања директног профита.
Осигуравајућа друштва - они купују краткорочне папире, државне обвезнице, деонице,
дугорочне зајмове, хипотекарне папире, земљиште, имовину и имовину која је дата под лизинг.
Улагања у некретнине осигуравајућа друштва обављају директном куповином већ изграђених
станова или улажу у изградњу, заједно са компанијама које се баве развојем, затим
предузећима која увећавају своју имовину или грађевинским фирмама.
Пензиони фондови - куповином станова они штите своју имовину од инфлације и имају
могућност додатне зараде и увећања капитала.
Добротворна друштва - ова друштва најчешће црквена, имају могућност формирања својих
фондова и улагања средстава у некретнина, од чега се остварује директан профит који се може
користити у сврхе стипендирања и других видова помагања, при чему се ослобађају пореза.
Имовинске компаније типа трустова - баве се улагањима у развој, урбаном реконструкцијом.
Имовина им служи за залог - хипотеку за добијање зајмова, а камате враћају из остварених
ренти.
Страни инвеститори - директан обрт капитала и остваривање профита.
Акционарска и деоничарска друштва - располажу својим капиталом који улажу у
профитабилне послове какав је зидање станова. Пораст ових друштава предвиђа се по
усвајању закона о денационализацији.
Ортачка удружења - конзорцијум чији се чланови удружују око заједничког интереса-зидања
станова и остварења профита, продајом, рентирањем и слично.
Заинтересоване стране
То су власници некретнина који их купују најчешће ради задовољења основне животне потребе
за стамбеним простором, али их могу куповати и ради препродаје, рентирања, узимања зајмова
и слично. У сваком случају ова група директно утиче на тржиште некретнина диктирајући темпо
потражње за становима, што је опет у директој вези са другим чиниоцима у држави, као што су
монетарна политика, друштвени производ, привреда и слично.
Инструменти развоја
Ценећи чињеницу да обезбеђење стамбеног простора, уз осигурање радног места, представља
минимум животне егзистенције, потребно је успоставити модел стамбене изградње и стамбене
политике примерен условима тржишног привређивања, са једне стране, док са друге, треба у
обзир узети све специфичности градског подручја и у складу са тим, подстицати, усмеравати,
потпомагати и наравно, контролисати адекватан и што равномернији развој стамбених
садржаја.

Један од значајних инструмената артикулације стамбене политике може бити кредитна
политика. Познато је да стамбена политика обухвата поступке и активности којима општина
усмерава стамбену изградњу у жељеном правцу, односно:
-

пореску политику у стамбено-комуналним делатностима
кредитну политику у области изградње стамбених објеката
нормативне и законске прописе за пројектовање и грађење стамбених објеката
контролу реализације планова

Улагање у станоградњу нема карактер високопрофитабилних пројеката на кратак рок, али може
бити атрактивно из других разлога. Ту, пре свега, треба имати у виду сигурност прихода који
могу бити привлачни одређеним категоријама улагача и акционара као поуздан начин за
очување вредности улога.
У таквој структури улагања и општина може тражити своју шансу, као директи улагач својих
средстава, или као непосредни улагач давањем земљишта у закуп. У том погледу
најисплативији вид оваквог улагања било би инвестирање у објекте који становању придодају
друге (углавном) комерцијалне функције, што би условљавало ексклузивитет локација које би
биле искоришћене за овакав вид изградње.
Потребно је размишљати и о такозваном социјалном становању, које се такође може
реализовати као подухват искључиво финансиран из приватног сектора, или опет, партнерским
удруживањем приватног капитала и општине. Таквим стамбеним фондом може се располагати
на начин трајног отуђивања преко стамбених кредита, или давањем под закуп.
На територији града, где је предвиђен интензивнији развој спорта, рекреације и туризма, развој
становања би требало директно везивати за ове садржаје. У том смислу приватни капитал би
био окосница улагања, док би општина свој интерес овде тражила у инсистирању на поштовању
планова и прописа са једне, као и подстицању јачања ових делатности, са друге стране.
Један од приоритетних задатака општинских власти је улагање у развој путне мреже и
инфраструктуре као основ за развој осталих, па и стамбених садржаја.
Такође, општина би разним облицима субвенционирања и олакшица, требала активно да
потпомогне пре свега у иницирању програма развоја примарних, секундарних и терцијарних
делатности, што би се, последично, одразило и на интензивнији развој стамбених садржаја.
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6.7.1. LISTA PRIORITETNIH AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU

- saobra}ajna i infrastrukturna mre`a ~ije trasirawe mo`e zna~ajno da unapredi dostupnost i
snabdevenost odre|enih privrednih zona kao i proces plasirawa finalnih proizvoda,
- finansijska ulagawa u ve}e proizvodne poduhvate.

a) Redosled aktivnosti za ostvarewe planirane organizacije

• Izrada planova i to: generalnih planova, regulacionih i drugih planskih akata.

U procesu implementacije planiranog koncepta budu}eg razvoja produkcionih delatnosti na
teritoriji grada Po`arevca posebno treba obratiti pa`wu na aktivnosti koje se prethodno
moraju sprovesti, a odnose se na:

• Animirati lokalno stanovni{tvo, odnosno sve ~inioce lokalnih zajednica (u svim fazama
razvoja) kao najboqe poznavaoce potencijala date lokacije i neposrednog okru`ewa i va`ne
aktere u aktivirawu tih potencijala.

• Evidentirawe pojedinih prostornih celina i wihovo klasifikovawe zavisno od
prepoznatih odrednica postoje}eg stawa i s tim u vezi mogu}ih programa i akcija razvoja:
1. Zone, potezi i punktovi koji su, kroz analizu postoje}eg stawa , identifikovani kao
potencijali budu}eg razvoja, bilo da se radi o onima koji u postoje}oj funkcionalnoj strukturi
ve} egzistiraju kao ~inioci razvoja privrede (industrijska zona uz putni pravac prema
Beogradu), odre|ene poqoprivredne povr{ine, poslovno-uslu`ni sadr`aji u centru grada i uz
glavne putne pravce), ili o onima koji poseduju brojne lokacione preduslove za razli~ite
oblike privre|ivawa a trenutno su delimi~no ili potpuno neaktivirani (potez uz putni pravac
prema Beogradu, Zabeli, poqoprivredne i {umske povr{ine ...)
Evidentirawe ukqu~uje procenu:
 efikasnosti rada i kapaciteta postoje}ih pogona , poqoprivrednih gazdinstava,
{umskih kompleksa, poslovno-uslu`nih celina,
 uskla|enosti oblika proizvodwe i ostalih delatnosti u okru`ewu,
 uskla|enosti oblika proizvodwe i lokacionih specifi~nosti predmetne parcele ili
mawe prostorne celine,
 uticaja na `ivotnu sredinu.

b) Faznost prostorne implementacije

6.7. IMPLEMENTACIJA PLANA RAZVOJA PRODUKCIONIH DELATNOSTI

2. Sa druge strane, neophodno je evidentirawe i uspostavqawe direktnih korelacija izme|u:
 postoje}e strukture proizvodnih delatnosti odnosno svih oblika proizvodwe koji se na
prostoru grada razvijaju,
 potreba za razvojem novih oblika privre|ivawa a u skladu sa postavqenim ciqevima
razvoja grada i op{tine,
 potencijala grada za razvoj novih oblika privre|ivawa,
 {irokog spektra razli~itih oblika produkcionih delatnosti.
3. Umre`avawe prethodno navedena dva sistema strukture produkcionih delatnosti i
definisawe programa razvoja grada, privrednih zona , mawih prostornih celina, parcela
odnosno planta`a i farmi.
- Ovu fazu bilo bi nu`no da prati bele`ewe i ~uvawe svih podataka u GIS sistemu, u obliku
" banke podataka ".
• Precizirawe programa razvoja u ~emu grad Po`arevac treba da se konsultuje sa svim
relevantnim institucijama u zemqi, kao i iz Evropske unije, a u smislu programa podr{ke
razvoju gradova (socio-ekonomski razvoj i razli~iti oblici ulagawa u privredu grada, op{tine
i {ireg okru`ewa, razvoj infrastrukture, rekonstrukcija i revitalizacija gradskih centara).
U tom slu~aju treba definisati razvojne projekte radi konkurisawa kod evropskih fondova na
transregionalnoj osnovi.
• Uspostavqawe trajne saradwe sa susednim gradovima i op{tinama, posebno kada su u
pitawu:
- privredne zone koje se razvijaju du` prostorno-funkcionalnih repera ~iji zna~aj prevazilazi
granice grada pa ~ak i op{tine (glavni putni pravci),
- produkcione delatnosti, poput razli~itih oblika industrijske proizvodwe, koje imaju
slo`ene tehnolo{ke procese i iziskuju le`i{ta sirovina van podru~ja grada odnosno op{tine,
wihov transport kao i distribuciju finalnih proizvoda na tr`i{te znatno {ire od teritorije
grada Po`revca,

U procesu realizacije novoplaniranog koncepta distribucije i formirawa proizvodnih zona
odnosno razvoja produkcionih delatnosti, faznost u prostoru nije precizno determinisana i
nema direktnih uslovqenosti me|u wima.To je prvenstveno iz razloga pretpostavqene
dominacije tr`i{ta, odnosno razvoja onih oblika proizvodwe i na onim lokacijama za koje se, u
odre|enom momentu, javi interes i finansijski kapital. Zato je neophodno posedovawe takve
baze podataka koja }e obuhvatati sve potencijalne lokacije za razvoj proizvodwe na podru~ju
grada, sa jasno datim lokacionim uslovima koje one poseduju kao i preporukama o tipu
produkcione delatnosti putem koje bi se one, na najboqi mogu}i na~in aktivirale.
Mogu}e je me|utim, dati niz prioritetnih faza u aktivirawu prostora a uslovqeno
postavqenim ciqem iskori{}ewa potencijala grada i wegovog ekonomskog prosperiteta:
1. Aktivirawe postoje}ih zona, poteza, punktova koji imaju mawe ili vi{e razvijenu
funkcionalnu (proizvodni proces i pripadaju}u infrastrukturnu mre`u) i fizi~ku
strukturu (objekti u kojima se proizvodwa odvija kao i mre`a saobra}ajnica kojima se
posti`e wihova dostupnost) a koje se kroz restruktuirawe, rekonstrukciju, potpunu ili
delimi~nu prenamenu , razli~ite mawe obimne intervencije , mogu dovesti do znatno
vi{eg stepena efikasnosti i produktivnosti (fabrika {e}era).
2. Aktivirawe zona, poteza, punktova uz va`ne saobra}ajne pravce kao {to je putni pravac
prema Beogradu i V. Gradi{tu, du` kojih je i u postoje}em stawu primetan trend
koncentrisawa razli~itih oblika proizvodwe a uslovqeno prednostima koje on, svojim
rangom, karakterom saobra}aja i profilom saobra}ajnice, nosi. Time bi se obezbedili
osnovni preduslovi za proces rastere}ewa centralnog dela grada i razvoja perifernih
zona.
3. Formirawe linearnih pravaca razvoja grada koji prate postoje}e i novotrasirane
saobra}ajnice, prvenstveno prema Zabeli, Dragovcu i Petrovcu.
4. Daqa decentralizacija proizvodwe kroz razvoj mre`e proizvodnih punktova, ~ija
veli~ina varira, po~ev od pojedina~ne parcele do ve}ih prostornih celina, ali kojom bi
se pokrili, trenutno skoro u potpunosti zanemareni, periferni delovi grada.
c) Faznost funkcionalne implementacije
Funkcionalna ostvarqivost planiranog koncepta razvoja produkcionih delatnosti
uslovqena je kao i prostorna delovawem tr`i{ta, ali se mo`e predlo`iti set prioriteta u
izboru oblika proizvodwe:
1.

Implementacija novih oblika proizvodwe, kako radno-proizvodnih delatnosti tako i
poslovno-uslu`nih, u funkcionalnu strukturu razvijenu unutar postoje}ih proizvodnih
zona kao {to su industrijske zone uz puteve prema Beogradu i Dragovcu. Time se koristi
ve} formirana fizi~ka struktura kao i mre`a infrastrukturnih koridora, a oboga}uje
ponuda sadr`aja i zaokru`uje proizvodni proces koji se ne zavr{ava samo na proizvodwi
finalnih proizvoda ve} i na wihovom markenti{kom predstavqawu i distribuciji.
2. Razvoj razli~itih oblika proizvodwe na potezima prema Beogradu, V. Gradi{tu i
Dragovcu, a u skladu sa specifi~nostima pojedinih segmenata (podzona) i preporukama
datim za svaku od wih.
3. Aktivirawe uli~nih frontova du` glavnih saobra}ajnica kroz razvoj, prvenstveno,
poslovno-uslu`nih delatnosti, kojima se obezbe|uju prate}i sadr`aji stanovawa i
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poboq{ava opslu`enost datih stambenih zona i kvalitet `ivqewa. Tako|e ovi potezi
su povoqni za razvoj malih proizvodnih pogona, kako u sklopu stambenih struktura tako
i kao samostalnih struktura.
4. Unapre|ewe
poqoprivredne
proizvodwe
intenzivnijim
gajewem
razli~itih
poqoprivrednih kultura (vo}a, povr}a, vinograda) shodno osobenostima pojedinih
prostornih celina i wihovo funkcionalno i saobra}ajno objediwavawe u mre`u
proizvodnih punktova razli~ite veli~ine a sa ciqem obezbe|ewa dostupnosti i
potrebnih uslova za aktivirawe svake pojedina~ne parcele.
5. Aktivirawe {umskog pojasa u jugozapadnom delu grada, uz reku Moravu, kroz
implementaciju turisti~kih delatnosti takvog intenziteta i karaktera koje ne
ugo`avavaju postoje}e prirodne vrednosti tog podru~ja ali obezbe|uju wegovu
dostupnost i sagledivost.

6.7.2. U^ESNICI U IMPLEMENTACIJI
Dr`avne institucije:
- Ministarstvo za kapitalne investicije;
- Ministarstvo finansija;
- Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede;
- Direkcija za puteve Republike Srbije;
- Javno `elezni~ko-transportno preduze}e.
U~e{}e dr`avnih institucija prvenstveno je va`no u domenu definisawa razvojnih
programa na nivou Republike, zauzimawa odre|ene politike po pitawu razvoja privrede i
ekonomije, a u skladu sa tim, mogu}eg usmeravawa finansijskih sredstava i razli~itih
oblika ulagawa i donacija. To je posebno va`no u procesu realizacije planiranog koncepta
razvoja radno-proizvodnih delatnosti (industrija, gra|evinarstvo) koje zahtevaju visoka
po~etna ulagawa u pokretawe odre|enog tehnolo{kog procesa kao i razgranatu i dobro
opremqenu infrastukturnu mre`u.
Gradska uprava:
- Direkcija za izgradwu Po`arevca;
- Urbanisti~ke i projektne agencije i biroi.
Gradska uprava trebalo bi da ima dominantnu ulogu u procesu formirawa sveukupne i
iscrpne baze podataka o potencijalima grada, odnosno svake pojedina~ne lokacije za razvoj
produkcionih delatnosti sa jedne strane, kao i potrebama i interesima za odre|ene oblike
proizvodwe, sa druge strane. Tako|e bi trebalo i da predstavqa osnovnu sponu izme|u
javnog i privatnog sektora. Obzirom na trenutni stepen razvijenosti produkcionih
delatnosti, posebno radno-proizvodnih, svaka pojedina~na aktivnost i inicijativa
privatnog sektora za razvojem i gradwom treba da bude stimulisana i podr`ana bez obzira
da li se radi o implementaciji novih sadr`aja u postoje}e proizvodne zone ili o formirawu
novih u delovima grada koji su trenutno nedovoqno aktivirani i infrastrukturno lo{e
opremqeni. Sredstva sa kojima grad raspola`e pre svega treba da budu usmerena ka
infrastrukturnom i saobra}ajnom opremawu i delova grada van gradskog centra kako bi se
podstakao proces razvoja razli~itih oblika proizvodwe i zapo{qavawa stanovni{tva i
time stvorili preduslovi wihovog privrednog odnosno ekonomskog prosperiteta. Ulagawa
grada su u ovom slu~aju minimalna, a vi{e stimulativna kroz ponudu posebnih uslova
naplate naknada za kori{}ewe zemqi{ta i infrastrukture.
Preduzetnici:
- Akcionari u privatizovanim industrijskim kompleksima;
- Mala i sredwa preduze}a;
- Kompanije.
Ovo je grupa ~iji se uticaj trenutno najvi{e ose}a u svim strukturama funkcionisawa grada,
od dono{ewa planova do same realizacije. Preduzetnike treba ukqu~iti u sve faze izrade
planskih akata, kako bi se u {to ve}oj meri pribli`ili stavovi gradske uprave i

preduzetni~ke inicijative. Sa druge strane u ovoj grupi treba tra`iti partnera za
eventualna ulagawa, jer grad mo`e u}i u odre|ene aran`mane sa preduzetnicima i na taj
na~in postati aktivniji u~esnik u delovawu tr`i{ta. Tako|e, posebnim zakonskim
odredbama treba stvoriti precizne uslove finansirawa i ulagawa u razli~ite ekonomske
programe i projekte kojima bi se za{titio privatni kapital ali i potrebe i interesi i javnog
sektora.
Gra|ani
- razni vidovi udru`ivawa na nivou lokalne zajednice, odre|enih prostornih celina
razli~ite veli~ine po~ev od ve}ih zona do nivoa bloka.
Gra|ani bi mogli da predstavqaju jedan od vode}ih ~inioca, posebno u procesu aktivirawa
zona poqoprivredne proizvodwe gde se ra~una sa u~e{}em svake pojedina~ne parcele (kroz
razvoj urbopoqoprivrede) i wenim ukqu~ivawem u mre`u proizvodnih punktova. U tom
domenu inicijativa gra|ana, kao poznavaoca i korisnika potencijala odre|ene parcele,
izuzetno je va`na. Sa druge strane, u stambenim zonama tk|. je va`no wihovo u~e{}e posebno
u procesu aktivirawa uli~nih frontova odnosno prenamene prizemqa stambenih objekata.

6.7.3. MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU
Kao najosnovnije mere i instrumente treba smatrati definisawe jasne politike
privrednog razvoja grada a u skladu sa programom razvoja op{tine i {ireg okru`ewa. U okviru
te politike potrebno je doneti ugovor o implementaciji koji }e definisati nosioce
odgovornosti kao i sve faze realizacije i monitoringa.
a) Planska dokumentacija
U ciqu {to boqe implementacije plana treba predvideti:
1. Dono{ewe planova ni`eg reda kroz koje bi se preciznije definisala struktura i kapacitet
produkcionih delatnosti unutar odre|enih prostornih celina;
2. Sprovo|ewe postoje}e urbanisti~ke dokumentacije (planovi generalne regulacije, planovi
detaqne regulacije, urbanisti~ki projekti) koji nisu u suprotnosti sa pravilima ovog
Generalnog plana.
Urbanisti~ka dokumentacija, doneta na osnovu ranijih generalnih i drugih planova i odluka, a
koja ne mo`e da se uskladi sa ovim Generalnim planom, smatra se nesprovodivom i progla{ava
se neva`e}om, ili se vr{i izmena u odre|enom roku.
Tako|e, za pojedina podru~ja od op{teg javnog interesa, kao i za specifi~ne programe, po`eqno
je sprovo|ewe konkursa, kako bi se blagovremeno i na pravi na~in sagledale mogu}nosti wihovog
razvoja.
b) Menaxment sistem
Ovaj sistem ~ine tri grupe aktera koje najgrubqe mo`emo podeliti na: institucionalne
strukture upravqawa i planirawa, investitorske fondove i korisnike. U ovom slu~aju bitno
je definisati ulogu prve dve grupe, ~iji je ciq da formiraju tr`i{te nekretnina na osnovama
tr`i{ne ekonomije i svoje proizvode plasiraju zainteresovanim licima.
Institucionalne strukture upravqawa
Republi~ka vlada i nadle`na ministarstva - ministarstvo za kapitalne investicije,
ministarstvo finansija, ministarstvo rada, zapo{qavawa i socijalne politike, ministarstvo
za ekonomske veze sa inostranstvom. Uloga ministarstva bi bila dono{ewe regulatornog
okvira, zakona, podzakonskih akata, pravilnika, normativa i drugih strate{kih dokumenata.
Organi lokalne samouprave - oni bi sprovodili nacionalni program privrednog i ekonomskog
razvoja kroz planirawe, zemqi{nu politiku i realizaciju konkretnih programa. Tako|e, ove
institucije bi mogle da prikupqaju sredstva i direktno investiraju u opremawe zemqi{ta,
infrastrukturu ili razvoj odre|enih proizvodnih delatnosti.
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Investitorski fondovi
Privatni preduzetnici, imovinske kompanije tipa "trustova" (bave se ulagawima u razvoj,
urbanom rekonstrukcijom), strani investitori, akcionarska i deoni~arska dru{tva, orta~ka
udru`ewa (konzorcijum ~iji se ~lanovi udru`uju oko zajedni~kog interesa).
c) Instrumenti
Obzirom na nizak nivo razvijenosti privrede i ekonomije grada Po`arevca i nemogu}nost
intenzivnijeg ukqu~ivawa javnog sektora u wegovo unapre|ewe, a uslovqeno dru{tveno ekonomskom situacijom ne samo grada ve} i {ireg okru`ewa, odnosno nedostatkom potrebnih
finansijskih sredstava, od kqu~nog je zna~aja podsticawe privatne inicijative. U tom domenu,
grad mo`e bitno da doprinese implementaciji plana kroz osmi{qavawe odgovaraju}e poreske
i kreditne politike sa jasno datim uslovima primerenog tr`i{nog privre|ivawa. To je
posebno va`no kada se uzme u obzir karakter ulagawa u produkcione delatnosti odnosno
potreba za visokim po~etnim kapitalom i dugoro~nost investicija. Gradska uprava treba da
ponudi {to optimalnije uslove oporezivawa i kreditirawa i da obezbedi sigurnost
investicija. Istovremeno, u ovakvoj strukturi ulagawa i grad mo`e tra`iti svoju {ansu kroz
infrastrukturno opremawe podru~ja grada, koje je preduslov zapo~iwawa razvoja bilo kog
oblika proizvodne delatnosti.

6.7.4.SMERNICE ZA DIREKTNU PRIMENU GP
Direktna primena
Ovim planom predvi|ena je daqa razrada, kroz planove detaqne regulacije i urbanisti~ke
projekte, uz mogu}nost direktne primene plana na osnovu odobrewa lokalnih op{tinskih
slu`bi.
Planska razrada
Ovaj Generalni Plan predstavqa pravni i planski osnov za izradu planova detaqne regulacije
kao i urbanisti~kih projekata za potrebe obrazovawa gra|evinskih parcela, prema
parametrima plana datim u poglavqu o pravilima gra|ewa.
Predvi|ena je daqa razrada putem plana detaqne regulacije i urbanisti~kim projektom za
delove poqoprivrednog zemqi{ta koje je nameweno uzgoju `ivotiwskih vrsta, kao i za
pro{irewe industrijske zone.
Razrada planom detaqne regulacije predvi|a se i za novoplanirane sadr`aje kompleksa
Qubi~evo i za prostore uz reku V. Morava.
Smernice za primenu plana date su u grafi~kom prilogu Sprovo|ewe plana.
Ovaj Generalni Plan stupa na snagu osmog dana od objavqivawa u “Slu`benom listu grada
Po`arevca.
Etape realizacije
Plan predvi|a etapnu realizaciju prostora po nivoima i to kroz komunalni, prostorni i
funkcionalni nivo. Predvi|en je etapni razvoj podru~ja kroz analizu mogu}ih opcija-faza
postepenog aktivirawa i realizacije prostornih, komunalnih i funkcionalnih celina. Faznost
razvoja prikazana je u grafi~kim prilozima:
Fazno-razvojni komunalni model, Fazno-razvojni prostorni model, Fazno-razvojni
funkcionalni model.

6.8. MERE, INSTRUMENTI I POLITIKE ZA IMPLEMENTACIJU PLANSKIH
RE[EWA-ZA[TITA I UNAPRE\EWE @IVOTNE SREDINE
У смислу смањивања и елиминисања могућих промена и негативних утицаја на
животну средину неопходно је поштовање основних начела заштите животне
средине и основних начела у планирању и остваривању планских решења а која се
односе на заштиту просторних ресурса и вредности, уређење простора општине и
коришћење основних категорија земљишта.
Имплементација заштите животне средине се спроводи кроз одговарајуће
планске документе:
- стратешку процену утицаја на животну средину,
- процену утицаја на животну средину пројеката
- процену утицаја затеченог стања.
Стратешка процена утицаја (СПУ) на животну средину мора бити урађена у
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл.гласник РС'' бр.135/04) а за потребе израде Генералног плана Пожаревца.
Процена утицаја се врши за пројекте из области индустрије, рударства,
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде,
управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног
културног добра.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'',
бр.135/04) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (''Сл. гласник РС'', бр.84/05) инвеститор је у поступку израде пројектне
документације дужан да се обрати надлежном органу за послове заштите животне
средине Општинске управе Пожаревац који ће одлучити о потреби израде Процене
утицаја на животну средину.
Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за
прибављање дозволе, или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња,
извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности) и
не може се комплетирати без спроведеног поступка процене утицаја и добијене
сагласности надлежног органа на студију о процени утицаја. Поступак израде
процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама како је то
прописано Законом.
Процена утицаја затеченог стања. Уколико се у поступку детаљније
планске разраде установи да неки привредни или други изведени објекат, за који се
по одредбама Закона врши процена утицаја, а који до дана ступања на снагу Закона
о процени утицаја на животну средину није прибавио одобрење за изградњу или
употребну дозволу, власник је дужан да поднесе захтев за добијање сагласности на
студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, односно захтев за
одређивање потребе израде студије затеченог стања. Студија затеченог стања се
израђује на основу пројекта изведеног објекта и мерења и испитивања чинилаца
животне средине и има садржај прописан Законом за студију о процени утицаја.
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6.9.

IMPLEMENTACIJA PLANA -"RENTIJERSKE " TRAJEKTORIJE VREDNOSTI
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA (karta 1, slika 1 )

ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
-

-

-

Потребно је формирати систем заштите, коришћења и унапређења функције земљишта
са еколошког, природног, културног и привредног аспекта на нивоу Пожаревца
Побољшање асортимана пољоприврених производа прилагођавањем производње по
количини, квалитету и конкурентности захтевима светског тржишта.
Развој система агрокомплекса са што већим степеном финализације производа.
Успостављање организационих, техничко-технолошких, еколошких и економских услова
за интензивирање индивидуалне пољопривредне производње за коју је заинтересована
шира друштвена заједница.
Потребно је потенцирање на очување природних вредности и специфичности, као основ
за еколошко-економску одрживост подручја.
Утврђивање локације и опремање простора за кванташку пијацу и сточно гробље.
Анимирање јавности, односно учешће свих субјеката, подстицањем грађана да активно
учествују у процесу планирања, имплементације и оцене успешности планова и
програма.
Израдити одговорајуће урбанистичке планове - регулационе планове.
Преиспитивати и ревидовати Програме уз анализу и објављивање оствареног и
неоствареног.

МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Да би простор био у функцији процеса формирања здраве, конкурентне привреде и
могућности да се задовољи нова тражња за простором, али и обезбеди функционалан развој
како урбаног подручја Пожаревца тако и нових центара развоја неопходно је проћи кроз фазу
тржишног вредновања свих просторних потенцијала (природних, технолошких, људских), а
нарочито утврђивањем вредности грађевинског земљишта као основног "капитала" са чијим
активирањем би се обезбедио свеукупни урбани развој на свим просторним нивоима.
Да би грађевинско земљиште прерасло у капиталну вредност:
- евидентирани су свеукупни ресурси земљишта и извршено је њихово мапирање у план.
- предвиђено је улагање у земљиште кроз стално инфраструктурно опремање
У циљу институционалног организовања система управљањем земљиштем у тржишним
условима евидентирани су земљишни ресурси и унешени су у план кроз:
- обележавање земљишта - природних ресурса (реке, шуме, природни предели) кроз
евидентирање: појасева заштите (забране грађења); зоне специфичних видова уређења,
опремања и грађења;
- успостављена је јасна регулација код свих врста и нивоа путне мреже; заштите путног
појаса; путног коридора у оквиру којег је могуће спровести потребну инфраструктуру;
евидентирање зона активирања и грађења сервисних садржаја (пумпе, услужни садржаји),
пословне зоне и специфични облици туристичких садржаја.
- евидентирање грађевинског земљишта за сва насељена подручја (града, урбана насеља,
села).

Комунално опремање грађевинског земљишта захтева више различитих приступних корака:
- обезбеђење финансијских средстава за улагање, које се може вршити преко расписаног
тендера за познатог инвеститора или кроз формирање фонда за инфраструктурно опремање
на локалном и/или државном нивоу;
-поступно опремање или кроз фазно активирање делова, или кроз увођење инфраструктуре
"систем по систем";
- активирање простора одређеним планираним садржајем и убирањем профита.
Институционално организовање у циљу управљања "капиталом" изводи грађевинског земљиша,
захтева организовања више "паралелних" облика са кључним задатком:
-формирање мреже институција која ће се бавити евидентирањем "капиталног" земљишта
свих категорија;
-развијање мреже институција за израду полазних студија евалуације тржишне вредности
капитала;
-омогућавање формирања маркетиншких "агенција" које ће радити на планирању земљишта,
и која могу бити државног, локалног или приватног карактера;
-формирање "фонда" за улагање у грађевинско земљиште.
Капитализација тржишне вредности грађевинског земљишта захтева евалуацију укупне
вредности на више нивоа:
-први ниво цене: формира се према значају позиције у односу на ранг коме припада
(међународни, државни, регионални, локални, градско-насељски ...);
-други ниво цене је одређен степеном и нивоом инфраструктурне опремљености и комуналне
уређености;
-трећи ниво цене је у функцији доступности (саобраћајне, институционалне ...) и
комуникацијске опслуженост просторног тржишта;
-четврти ниво цене је у функцији профитабилности коју доноси комерцијална вредност
садржаја који ће се остварити;
-пети ниво цене треба да чини остварена добит (профит) у процесу експлоатације одређеног
простора и остварене тржишне вредности пословања.
Израда атласа земљишних ресурса и потенцијала у циљу обезбеђења прегледа свих
евалуираних локација грађевинског земљишта на нивоу државе као целине, и обухвата следеће
фазе:
-обележавање свих "локација" (пунктова, зона, токова), "вредног" земљишта које треба
трансформисати у грађевинско;(слика 1.)
-приказ могућности, за сваку локацију понаособ, да се лоцирају различити садржаји, видови
уређења и обликовања простора (у виду варијанти ради омогућавања избора
инвеститорима);
-евидентирање "капиталне" вредности свих локација грађевинског земљишта, у смислу
очекиваних улагања и очекиване добити;
-формирање "банке локација" са циљем успостављања инвестиционих циклуса а уз учешће
свих заинтересованих страна;
-праћење правца и тока активирања локације.
Вредновање грађевинског земљишта извршено је на основу следећих критеријума: положаја
предметне зоне у односу на теритирију града, у односу на природне погодности и у односу на
створене услове. Укупна територија Пожаревца је издељена на седам зона. Овој подели је
предходила анализа погодности и атрактивности појединих потеза, пунктова и зона територије.
На територји је препознато седам зона, за које су дати прелиминарни корективни, минимални и
максимални коефицијенти, којима би се могла утврдити вредност градског грађевинског
земљишта.
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Вредност прелиминаних корективних коефицијената по зонама:
- прва зона дата коофицијентима 1.9<К<2.1
-

друга зона дата коофицијентима 1.6<К<1.8

-

трећа зона дата коофицијентима 1.3<К<1.5

-

четврта зона дата коофицијентима 1.0<К<1.2

-

пета зона дата коофицијентима 0.7<К<0.9

-

шеста зона дата коофицијентима 0.4<К<0.6

-

седма зона дата коофицијентима 0.1<К<0.3

slika 1

Вредност прелиминаних корективних коефицијената по линијама:
- линије А и Б дате су коофицијентима 1.6<К<1.8
-

линије В и Г дате су коофицијентима 1.3<К<1.5

-

линије Д и Ђ дате су коофицијентима 1.1<К<1.3

-

линије Е и Ж дате су коофицијентима 0.9<К<1.1

-

линије З и И дате су коофицијентима 0.6<К<0.8

-

линије Ј и К дате су коофицијентима 0.8<К<1.1

Вредност прелиминаних корективних коефицијената по пунктовима:
- пунктови прве зона дате коофицијентима 1.9<К<2.1
-

пунктови друге зоне дате коофицијентима 1.6<К<1.8

-

пунктови треће зоне дате коофицијентима 1.3<К<1.5

-

пунктови четврте зоне дате коофицијентима 1.0<К<1.2

-

пунктови пете зоне дате коофицијентима 0.7<К<0.9

-

пунктови шесте зоне дате коофицијентима 0.4<К<0.6

-

пунктови седме зоне дате коофицијентима 0.1<К<0.3

На основу овог предлога, који је дат у виду прелиминарне поставке може се детаљније
разрадити и утврдити јединична цена вредности градског грађевинског земљишта по датим
зонама, линијама и пунктовима.

karta 1
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ПРОЦЕДУРА ДИРЕКТНОГ СПРОВОЂЕЊА
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
Сврха и циљ Генералног плана требало би да буде ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА.
За такав приступ испуњена су следећа основна предуслова:
1. План је рађен преко геодетске карте катастарских парцела (за које је урађено
геореференцирање)
2. Извршена је јасна регулација саобраћајница са нивелацијом раскршћа
3. Правила уређења и правила грађења су урађена по функционалним зонама и
просторним целинама
4. Извршено је прецизно (претходно) билансирање како површина земљишта по наменама,
тако и по просторним целинама
У циљу "комплетирања" урбанистичко-техничких услова, предлаже се процедура из више
корака:
I корак - Заинтересовани (грађани, инвеститори, власници, управне структуре) предају захтев
Урбанистичкој служби Пожаревца.
II корак - Урбанистичка служба, врши проверу могућности издавања Акта о урбанистичким
условима, сврставајући их у следеће категорије:
А. Предати захтев се односи само на једну катастарску парцелу
Б. Предати захтев обухвата више целих катастарских парцела
Ц. Предати захтев обухвата више делова већег броја катастарских парцела
III корак - Додатна анализа микро локација - урбанистичка служба формира и даје услове који
произилазе из ГП и даје инструкције извршења "додатних анализа микролокације"
ради дефинисања прецизних услова до нивоа услова за сваки "појединачни објекат",
односно, сваке просторне целине. Анализу врши одговарајуће стручно лице са
лиценцом овлашћеног урбанисте или одговарајућа стручна урбанистичка
институција.
Анализа иде на јавни увид минимум један дан или како одређени орган одлучи.
IV корак - Разматрање ДАМЛ - "Додатна анализа микролокације" се презентује и са предлогом
Акта о урбанистичким условима се износи на разматрање и давање мишљења
Комисији за планове на којој се формира један од могућих предлога
А. Директно издавање Акта о урбанистичким условима, ако постоје сви елементи за
њихово формирање
Б. Израда урбанистичког пројекта (ако се ради о препарцелацији постојећих
катастарских парцела)
Ц. Формирање Акта о условима за предметно подручје (ако се односи на једну
парцелу)
Д. Израда Генералног плана, ако се ради о простору са више целих или делова
катастарских парцела.

V корак - Предлог Комисије се износи за усвајање на једном од УПРАВНИХ ТЕЛА општине:
А. Скупштину општине, ако се ради о јавном интересу или о комплекснијем
значајном објекту
Б. Општинско веће - ако се ради о проблему које се решава у складу са јасним
Актом о урбанистичким условима, које дефинишу Правила грађења и уређења
Ц. Председнику општине - ако се ради о Акту о урбанистичким условима који се
"читају директно" из Плана
Generalni plan predstavqa pravni i urbanisti~ki uslov za izradu i dono{ewe Urbanisti~kih
projekata i izdavawe Odobrewa za izgradwu.
Спровођење плана ће се разрађивати плановима нижег реда које је дато у графичком прилогу
5.1. Спровођење плана – зоне и целине које ће се даље разрађивати плановима нижег реда.
Ovaj Generalni plan stupa na snagu osmog dana od objavqivawa u “Slu`benom listu“ grada
Po`arevca
Фазе реализације извршиће се кроз три фазе развоја и то фазе просторне изградње, фазе
развоја функција и фазе комуналне инфраструктуре која прати саобраћајну матрицу плана.
Графички прилози 6. Имплементација плана.
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DIREKTNO IZDAVAWE
AKTA O URBANISTI^.
USLOVIMA

IZDAVAWE AKTA O
URBANIST.
USLOVIMA
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5. PRAVILA I USLOVI ZA[TITE
Закон о заштити културних добара, Сл. Гласник РС бр. 71/94
Нацрт закона о културним добрима, из 2001.

5.3. MERE ZA[TITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VE]IH NEPOGODA
I USLOVI OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMQE
U
koncepciji
Generalnog
plana,
prilikom
utvr|ivawa
prostorne
organizacije
podru~ja,razme{taja objekata od vitalnog zna~aja, koncipirawa sistema saobra}aja
iinfrastrukture u planskim re{ewima, primeweni su op{ti principi za{tite od elementarnih
nepogoda, prirodnih katastrofa i ratnih razarawa.
Posledice ratnih razarawa su vrlo sli~ne posledicama od elementarnih nepogoda,tako da su i
urbanisti~ke mere za{tite iste u oba slu~aja: zonirawe naseqa, polarizacija pojedinih namena
(zona) koje mogu negativno da uti~u na ostale sadr`aje u miru ili ratu, po{tovawe propisa u
pogledu potrebne dovoqne {irine saobra}ajnica kao protivpo`arne pregrade i obezbe|ewe
prohodnosti u slu~aju zaru{avawa, potrebnog rastojawa izme|u objekata u zavisnosti od namene
objekata, formirawe kontinualnog sistema zelenih povr{ina zbog za{tite od vetra,
aerozaga|ewa i unapre|ewa mikroklimatskih uslova u nasequ.
Mere za{tite od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu zemqe
ura|eni su u skladu sa:
-Zakonom o odbrani(Sl.glasnik RS br.45/91),
-Zakonom o za{titi od po`ara(Sl.glasnik SRS,broj 37/88),
-Pravilnikom za spoqnu i unuta{wu hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara (Sl.list SFRJ,broj
30/91),
-Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tehni~kim normativima za izgradwu objekata
u seizmi~kim podru~jima(Sl.list SFRJ,broj 52/90),
-Pravilnikom o tehni~kim normativima za skloni{ta(Sl.list SFRJ,broj 55/83),
-Odlukom o utvr|ivawu stepena ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Po`arevca sa reonima
ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom za{tite u tim naseqima (Op{tinski {tab civilne
za{tite ).
-Uslovima Ministarstva odbrane.
Planirana za{tita odnosi se na slede}e:
Zemqotresi
Sa stanovi{ta seizmi~ke sigurnosti, (stabilnosti), teritorija Op{tine Po`arevac se
karakteri{e stepenima seizmi~nosti: od 6° MCS skale u severnim delovima u vi{im delovima
Stiga, od 7º MCS, skale u zoni Dragovca, Qubi~eva i ni`ih delova Stiga i od 8° MCS, na
terenima Po`areva~ke grede.
Poplave
Za{tita od poplava na teritoriji GP-a u funkciji za{tite stanovni{tva, stambenih i
privrednih objekata,saobra}ajnica i poqoprivrednog zemqi{ta, bi}e ostvarena dogradwom,
rekonstrukcijom i odr`avawem linijskih sistema (odbrambenih nasipa) i izgradwom malih
akumulacija-retenzija za zadr`avawe poplavnih talasa.
Po`ari
Osnovnu meru za{tite od po`ara, pored protivpo`arnih pregrada (vodotokovi, akumulacije,
zelene povr{ine, saobra}ajnice, dispozicija objekata i sl.) predstavqa i osavremewavawe
vatrogasne slu`be u smislu opremawa,organizovawa i pro{irewa, rekonstrukcija uli~ne
hidrantske mre`e, obezbe|ewe novih izvora sa ure|enim prilazima za snabdevawe vodom
protivpo`arnih vozila i sl.

Za{titni objekti
U ciqu za{tite stanovni{tva i materijalnih dobara postoje izgra|enи објекти. Пlaniraju се za
pojedine delove teritorije obuhva}ene GP-om kao investiciona obaveza, izgradwa za{titnih
objekata-skloni{ta. Potreba izgradwe skloni{ta defini{e se urbanisti~kim planovima
kojima se sprovodi GP odnosno posebnim Prilozima sa merama za{tite koji su wihov sastavni
deo, a u skladu sa Prilogom uz GP Po`arevca i Odlukom {taba civilne za{tite o utvr|ivawu
stepenao ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Po`arevac.

