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Аранђеловац
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ул. Књаза Милоша бр. 267
АРАНЂЕЛОВАЦ
У вези Вашег захтева бр. 350-191/19-05 поднетог 19.06.2019. издајемо Вам, у складу са чланом 53.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/2010 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др. закон), ПГР-ом за насељено место Аранђеловац („Општински Сл. Гласник“, бр. 66/14):
ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
за К.П. бр. 2764 К.О. Аранђеловац,
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
Подаци о постојећем стању на парцелама увидом у електронску базу података Републичког геодетског завода:
К.П.
површина
грађ.
К.О.
ширина фронта (m)
број
парцеле (m2)
парцела
~52m према ул. Књаза Милоша, ~134m према
2764 Аранђеловац
14 156
Обилићевој улици и ~144m према Видовданској
+
улици
Постојећи објекти на K.П. бр. 2764 К.О. Аранђеловац:
1. Зграда трговине, П=30m2, објекат изграђен без одобрења за градњу
2. ВРСТА И НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ
1. Већи део К.П. бр. 2764 К.О. Аранђеловац, налазе се према Плану Генералне Регулације за
насељено место Аранђеловац (Општински Сл. гласник 66/14) у оквиру површина јавних намена ЗЕЛЕНИЛО - ПАРК
2. Мањи део К.П. бр. 1043/4 К.О. Аранђеловац, налазе се према Плану Генералне Регулације за
насељено место Аранђеловац (Општински Сл. гласник 66/14), у оквиру површина јавних намена САОБРАЋАЈНИЦА.
1.1. Зеленило-парк
Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно значајније место у односу на постојеће стање.
Карактер града треба да буде препознатљив управо по парковским површинама и зеленим везама између
паркова.
Неопходне ургентне мере су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих категорија зелених
површина, ревитализација и нега већ постојећих градских зелених површина, припреме за спровођење мера
неге и конверзије изданачких шума у виши узгојни облик, санирање клизишта, пошумљавање на правцу
дивље изградње и пошумљавање у зонама заштите вода.
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Такође коришћењем линијског зеленила остварује се веза постојећег и планираног зеленила поштујући
принципе повезаности и непрекидности зеленила у оквиру стамбених, мешовитих, индустријских зона и
других урбанистичких елемената града, уз повећање степена озелењености.
С тим у вези утврђена је обавеза уређивања и озелењавања индивидуалних окућница као и повећање
степена слободног уређеног простора у оквиру производно пословних намена. У систем зелених површина
улазе и површине намењене бањско туристичким садржајима где је проценат изграђености до 30%, а
проценат уређених зелених површина 50%.
Као закључак се намеће да је повећање степена зеленила на подручју плана обавезно остварити повећањем
јавних зених површина и урећењем и повећањем осталих зелених и шумских површина. У планском периоду
планирано је подизање око 450 hа зелених површина (и површине јавне намене и остале намене).
Поред Планом дефинисаних локација за зеленило (свих врста), плановима детаљне разраде могу се
планирати нове зелене површине у свим просторним целинама и у оквиру свих намена.
Основно опредељење је повећање површина уређеног зеленила свих врста, уз истоверемено одржавање,
обнављање и унапређење стања постојећих зелених површина.

Парк
Планира се увећање парковских површина за 13,89 hа.
Постојећи парк "Милан Илић Чича" (Жућин паркић) се задржава и реконструише у постојећем просторном
обухвату.
2.1. Саобраћајница
Планом генералне регулације насељеног места Аранђеловац планира се:
– измештање транзитног саобраћаја из ужег градског центра;
– повећање капацитета постојеће уличне мреже;
– обезбеђивање брзе и безбедне проходности на главним градским саобраћајницама;
– афирмисање јавног градског саобраћаја;
– изградња система контролисаног паркирања у оквиру градског центра;
– рехабилитација пешачког саобраћаја у граду;
– побољшање саобраћајне везе градског центра са насељима на подручју града;
– изградња нових саобраћајно обилазних праваца;
3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
Подцелина 1.3 – простор планиран за јавне намене у оквиру кога се налазе градски спортски центар,
школски центар са основном, средњом и музичком школом и градски парк – Жућин паркић. Уређење
слободних површина школског и спортског центра као парковске површине треба да створе континуитет
зеленила који ће се повезати са парком. Планира се и уклањање објеката трговине и угоститељства са ових
површина и повећање простора за паркирање.
Постојећи стамбено – пословни објекти у овој подцелини се планирају за пренамену у школство. До
привођења намени постојећи објекти се користе у постојећем стању без могућности нове изградње,
доградње или надградње. Могуће је само инвестиционо одржавање, реновирање и реконструкција у оквиру
постојећих габарита уколико је угрожено садашње коришћење објекта. Објекти који се не користе за
становање, већ су постојећи помоћни објекти или су руинирани до мере да се не могу користити, не могу се
претварати у стамбени или пословни простор у овој подцелини.
4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
На основу графичког прилога бр. 6 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр. 9:
"Заштита простора", на предметној К.П. бр. 2764 К.О. Аранђеловац налазе се валоризовани објекти и
простори - спомен бисте, плоче, обележја НОБ-а и ранијих ратова и спомен чесме.
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Валоризовани објекти и простори
Спомен бисте, плоче, обележја НОБ-а и ранијих ратова и спомен чесме:
9. Спомен биста Чедомиру Плећевићу у Спомен парку у ул. Књаза Милоша Аранђеловцу
10. Спомен биста народном хероју Милану Илићу „Жужи“ у Спомен парку у ул. Књаза Милоша у
Аранђеловцу
11. Спомен-чесма и спомен обележје жртвама фашизма у Спомен парку ул. Књаза Милоша у Аранђеловцу
За објекте који се налазе у урбаном миљеу града, а у непосредној близини непокретности културних добара,
нарочито за целу главну улицу, ПКИЦ Парк Буковичке бање и Амбијенталну целину у Јадранској улици (што
подразумева све суседне објекте у оквиру блока, као и улични фронт преко пута околних улица) обавезно је
издавање предходних услова и мишљења надлежног Завода за било које планиране радове на објектима који
се налазе у оквиру горе поменуте околине заштићених целина и амбијената, а односи се на планирану
спратност, архитектонику, материјализацију и финалну обраду тих објеката.
ДРУГИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Обухвата валоризоване појединачне објекте, просторе-амбијенталне целине и све врсте спомен обележја. За
валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја, Завод за заштиту споменика културе из
Крагујевца, издаје мишљење, за све мере заштите и остале радове. Код валоризованих објеката надлежни
Завод издаје мишљење за све радове на катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као
заштићена околина). За све наведене објекте на које се примењује други режим заштите, треба најпре
прибавити мишњење са условима, а потом и сагласности на пројектну документацију од надлежног Завода из
Крагујевца.
Општи услови који важе за објекте обухваћене другим режимом заштите су:
1. Очување постојећих вредности концепта урбаних матрица, са могућношћу ремоделација у циљу
ревитализације простора и његове имплементације у постојећа градска ткива.
2. Заштита ових објеката и целина састоји се у очувању, пре свега валоризованих вредности објеката и
целина, аутентичне орнаментике, атика, ограда, кровних равни и других архитектонских детаља.
3. Могуће је извести интервенције на објектима, уз услов очувања аутентичности самих амбијената.
Висинска регулација није у потпуности дефинисана, али пружа могућност да се преко реперних
објеката (највиших у низу) уједначи.
4. Могућа је реконструкција, надградња и доградња објеката, као и изградња нових на парцели
валоризованих објеката, јасно диференцирана (али са уважавањем препознатљивим ритмом отвора),
уз претходно прибављеним мишљењем надлежне службе заштите.
5. Сви објекти, без разлике на степен интервенције, не смеју да имају калкан према улици, као ни висећи
олук (олуци треба да буду лежећи, односно скривени). На кровним равнима према улици нису
дозвољене ″кровне баџе″. Осветљење је могуће решавати преко кровних прозора (у равни крова).
6. Фасадне обраде морају да буду трајне, бојене веће заступљеним бојама, у два или више тона
изведених из исте боје са трајно обрађеним соклама (племенити малтери, облоге од природних
материјала и сл.). Прозори и остали отвори треба да буду решавани на начин као код објеката код
којих се чува аутентично стање (најчешће су то оригинални портали и украшени прозори од дрвета).
7. Могућа је пренамена простора-амбијената или њихових делова, и увођење нових комплементарних
садржаја, са примарном наменом за културу, са претходно прибављеним мишљењем надлежне службе
заштите.
8. Све елементе урбаног мобилијара прилагодити изгледу и намени простора-амбијената.
9. Све интервенције у амбијентима, или на појединачним објектима, не могу се изводити без претходно
прибављених услова надлежне службе заштите.
10. Амбијенталне целине потребно је чувати и одржавати и кроз урбанистичке планове, као и кроз мере
техничке заштите надлежног Завода.
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11. Обавеза СО Аранђеловац је да именује стараоце споменика, спомен биста, плоча и др. спомен
обележја, са којима ће служба заштите остварити контакт и којој ће по потреби доставити ближе
услове чувања, заштите, одржавања и презентације ових објеката.
Утврђују се следеће мере заштите за спомен бисте, плоче, обележја НОБ-а и ранијих ратова и
спомен чесме:
1. Пре извођења било каквих радова потребно је прибавити услове и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу.
2. Неопходно је очување изворног изгледа, оригиналних материјала и оригиналних натписа на јавним
споменицима, чесмама, плочама и обележјима НОБ-а.
3. Неопходно је ажурно праћење стања, уз редовно текуће одржавање и чишћење јавних споменика,
чесми, плоча и обележја НОБ-а.
4. Сви радови који се предвиђају за извођење на јавним споменицима, чесмама, плочама и споменицима
сакралне архитектуре или у њиховој непосредној близини, не смеју угрозити њихову статичку
стабилност, као ни њихов аутентични изглед.
5. Обезбедити редовно чишћење околине ових објеката, као и адекватно континуирано одржавање
њихових партерних површина – поплочања, декоративне флоре, водених површина и др.
6. Обезбедити посебну расвету (према могућностима) за свако појединачно спомен обележје, чесму и др.
предметни објекат.
7. Обавеза Општине Аранђеловац је да именује стараоце споменика, спомен биста, плоча, чесми и других
спомен обележја, са којима ће служба заштите остварити контакт и којој ће, по потреби, доставити
ближе услове чувања, заштите, одржавања и презентације ових објеката.
4. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗЕЛЕНИЛО

Градски паркови
Постојећи парк Буковичке бање и парк "Милан Илић Чича" се задржавају и реконструишу према следећим
условима:
–
–
–
–
–

сачувати парк у постојећим границама;
уклонити привремене објекте;
дозвољена је изградња инфраструктурних објеката у складу са важећим законским прописима;
изградња нових објеката се може дозволити само разрадом кроз ПДР
реконструисати парк са циљем враћања његовом изворном облику у складу са условима надлежних
Завода

У постојећим парковима су дозвољени следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција цветњака,
нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, реконструкција
постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, подизање фонтана, реконструкција и
поправка постојећих објеката и дечијих игралишта, ограђивање парка.
Паркове треба опремити стандардном инфраструктуром и системом за наводњавање.
Код подизања нових парковских површина важе следећи услови:
– потребно је да постоји пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно одређеном границом парка,
унутрашњим саобраћајницама и парковским објектима;
– зеленило треба да буде репрезентативно;
– планирати места за постављање споменика;
– планирати водене површине (вештачка језера, фонтане);
– садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња и др);
– садржај рекреативних објеката треба да обухвати све старосне групе;
– у парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски са отвореним баштама (за 50% капацитета
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од затвореног дела објекта), објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, мањи отворени
амфитеатри за културне манифестације и инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на
основу закона;
– застрте површине (стазе, платои, тргови, баште угоститељских објеката…) могу да заузимају до 15 %
површине парка,
– објекти могу да заузму до 8% површине парка.
– изградња преко 8% површине парка могућа је на основу разраде планом детаљније регулације. При томе
треба водити рачуна о величини зелене површине, микролокацији, њеном значају за просторну целину,
статусу трајног добра и другим утицајним чиниоцима.

Степен комуналне опремљености за поједине намене:
Површине у зонама зеленила (све зелене површине јавне намене и делови парк - шума):
– неопходна је изградња водоводне и канализационе мреже за прикључење објеката чија функција
одговара намени простора у овој зони (чесме, фонтане, системи за заливање, мокри чворови и др.) и
електроенергетску мрежу

Правила за ограђивање парцела:
– Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.
– Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до
висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
– Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује.
– Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
– Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, која се поставља према
катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
– Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
– Обавезно је ограђивање комплекса предшколских и школских комплекса. Ограђивање је могуће урадити
транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и транспарентне ограде. Укупна максимална
висина ограде је 1,5 m, док је парапет максимално висок 60 cm. Улазне капије, пешачке и колске се
отварају ка унутрашњости парцеле
– Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи,
као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у складу са одговарајућим прописима.

Паркирање:

Табела бр. 5 - Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места:
ПЛАНИРАНА НАМЕНА
комплекси јавних зелених
површина

ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА
посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду

5. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ И ДРУГИ УСЛОВИ
Информација о локацији НИЈЕ ОСНОВ за издавање грађевинске дозволе.
Саставни део Информације о локацији је :
- Графички прилог бр. 1 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр.6:
"Подела на зоне и целине";
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-

Графички прилог бр. 2 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр.5: "План
изградње и регулације";
Графички прилог бр. 3 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр. 3.1:
"Саобраћајно решење са нивелационим планом" и бр.3.2: "Саобраћајно решење са попречним
профилима";
Графички прилог бр. 4 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр. 4:
"План регулације површина јавне намене".
Графички прилог бр. 5 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр. 7:
"Планирана електронска комуникациона и хидротехничка инфраструктура" и бр.8: "Планирана
електроенергетска и гасификациона инфраструктура".
Графички прилог бр. 6 – Извод из ПГР-а за насељено место Аранђеловац - Извод из цртежа бр.9:
"Заштита простора";

Обрађивач:

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:

Перишић Никола, маст . инж. арх.

Стризовић Јелена, дипл. инг. геод.
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