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  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА РАДНУ ЗОНУ „ФРУТО 2“ У БЛАЦУ 
РАНИ ЈАВНИ УВИД 

 

 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  за радну зону «ФРУТО 2»  у Блацу 

на територији Општине Блаце  (у даљем тексту: План). 

 

I. УВОД 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

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

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

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

Oдлуке о изради Плана детаљне регулације  за радну зону «ФРУТО 2»  у Блацу.  
Правни основ за израду Плана чине: 

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

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

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

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ФРУТО 2»  у Блацу ("Службени  

лист општине Блаце ", бр. .... ), број: I-350-1564/2015 од 22.12.2015 године, 

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

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

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

Републике Србије“, бр. 22/2015.г.) 

 

Према члану 14. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радну зону «ФРУТО 2»  у 
Блацу ("Службени  лист општине Блаце ", бр. .......), не приступа се изради стратешке 

процене утицаја Плана  на животну средину. 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду је: 

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

 

II. ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО ПЛАНА 

1) Опис границе планског документа; 

 
План детаљне регулације обухвата  КП бр. 7911 КО Блаце и величине од 3,24   ha. 

 

Границе  планског подручја, дефинисане   Просторним планом општине Блаце ("Службени  

лист општине Блаце ", бр.  4/11) за радну зону „Фруто 2“, обухватају наведену катастарску 

парцелу која се: на североистоку граничи са постојећим комплексом „Фруто“ , са југоистока 
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некатегорисаним путем ( КП бр. 7975 КО Блаце ); са   југозапада североисточном границом  

КП бр. 7912 КО Блаце и са северозапада државним путем  II реда-222.   

 

2) Извод из планског документа вишег реда; 

 

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

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

земљиште за: »веће радне зоне и пунктове». 

 

2.1.Саобраћајнице и терминали 

 Друмски саобраћај је једини вид саобраћаја заступљен на територији Општине. Окосницу 

друмских веза на територији Општине чине државни путеви II реда (по ранијој 

категоризацији путеви регионалног карактера), а на планско подручје ове радне зоне 

приступа се са државног пута II реда - бр.222 (Врњци – Брус – Разбојна – Блаце – Куршумлија 

– Негосавље), који се пружа се у правцу северозапад – југоисток (део који је у преклопу са 

државним путем бр.102, од границе са општином Брус до општинског центра Блаце) и у 

правцу приближно север – југ од општинског центра до границе са општином Куршумлија. 

Просечна ширина коловоза је 6,2 m и пут је у целости покривен асфалтним застором. 

Концепција развоја у овој области је обезбеђење просторних, саобраћајних и 

инфраструктурних услова за дугорочни развој  налеглих планираних зона, нарочито  

планиране радне зоне «Фруто 2». 

 

2.2.Привредна делатност 
 
Циљеви и концепција развоја у овој области је стварање планског основа за промену намене 

земљишта и  обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни 

привредни развој. 

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

коришћење расположивог погодног грађевинског земљишта за привлачење нових 

инвестиција и грађење нових привредних капацитета. 

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне 

конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција усклађена са 

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

смањења притиска на ресурсе.  

 

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

      изградња забрањена 

У овој зони могу се градити објекти у функцији пословања, производње, складиштења и 

трговине. 

Као допунске намене према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Службни гласник Републике Србије“, бр. 22/2015.г.), могућа је изградња следећих 

намена: комерцијалне услуге,  сервиси,занатство и услуге, угоститељство,  пумпна станица, 

инфраструктурни објекти. 
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Забрањена је намена објеката у функцији становања и јавних служби. 

 

2.4.  Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за радну зону  који је 

потребан за издавање локацијских услова  и грађевинске дозволе  

Грађевинско земљиште треба бити комунално опремљено и обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене, односно, 

евентуалну промену регулативе постојећег државног пута II реда - бр.222  ради организовања 

улаза/излаза у планирани комплекс  радне зоне. Уређивање грађевинског земљишта врши се 

према средњорочним и годишњим програмима уређивања, које доноси јединица локалне 

самоуправе. 

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

може се комунално опремити и средствима физичких и правних лица. 

За остале врсте изградње, осим обезбеђења приступног пута, неопходно је обезбеђење 

прикључака на све инфраструктурне мреже. 

 

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

Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се утврђују 

обавезном површином комплекса не мањом од 0,2 ha и ширином уличног фронта парцеле не 

мањом од 30 m. 

Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини 

комплекса. Минимално под уређеним зеленим површинама  за овај комплексе површине до 

3,5ха је 25%, од чега би компактну пошумљену површину, минимално пола од укупног 

зеленила, требало предвидети подизањем појасева заштитног зеленила састављених од  засада 

листопадне и четинарске вегетације. 

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

У односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите. 

Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније. 

 

2.5.1. Услови за формирање грађевинске парцеле 

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

пута II реда - 222  и друге јавне и остале намене. 

Минимална величина грађевинске парцеле за изградњу објеката привредне, пословне, 

производне и индустријске  делатности, према чл. 11. Правилника о општим правилима за 

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

800м2. 

Величина комплекса усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене 

у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима. 

Према саобраћајницама где се очекује веће саобраћајно оптерећење, као што су државни 

путеви првог и другог реда, нису дозвољени садржаји прехрамбене производње непосредно 

оријентисани ка овим саобраћајницама.  

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

који није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више 

објеката на парцели.  



Рани јавни увид            Плана детаљне регулације  за радну зону «ФРУТО 2» у Блацу   4 
 

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује 

изузетно и већа висина, према технолошким потребама.  

У оквиру грађевинских линија дозвољава се изградња посебних објеката који не 

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

водоводни торњеви или рекламни стубови.  

 

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

Уз саобраћајнице планиране у привредној зони важи обавезна грађевинска линија на 5 - 10 m 

од регулације саобраћајнице.Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну површину. 

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

регулацију и парцелацију и постојеће трасе саобраћајница, а према захтеваној 

функционалности саобраћајне мреже. Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су 

правилима за изградњу саобраћајница и локалних путева. 

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

унутар простора одређеног грађевинским  линијама. 

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

прећи грађевинску, али не и регулациону линију. 

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

 

2.7. Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости износи  до 70%.: 

 

2.8. Највећа дозвољена спратност и висину објеката 

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

Највећа дозвољена спратност објеката износи до П+3. 

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје сметње геотехничке или 

хидротехничке природе. 

 

2.9. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од 

5 m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.  

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

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

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

Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4 m. 

 

2.10. Услови заштите суседних објеката 

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

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

темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др). 

 

2.11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

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

градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице). Максимална спратност 
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помоћних објеката износи П, максимална висина 5m. Дозвољава се постављање портирнице 

испред грађевинске линије означене на графичком приказу: Урбанистичка регулација са 

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

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

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

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

За зеленило и слободне површине према величини планског подручја и нормативу 

дефинисаном Просторним планом општине Блаце, предвидети најмање 25% површине 

грађевинске парцеле. 
 

2.12. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Парцела/е  мора имати приступ возилом на јавну саобраћајну површину. 

Паркинг простор се обезбеђује на грађевинској парцели, изван површине јавног пута. 

Паркирање се планира на парцели. Паркирање посетилаца треба да буде организовано у 

оквиру комплекса на начин да буде добро приступачно и сагледљиво. На паркинг 

површинама је обавезна садња континуалних дрвореда. 

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 

претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 

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

норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, очекиваном 

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

Потребно је обезбедити најмање једно паркинг место за теретна возила.  

 

2.13. Ограђивање парцеле 

Грађевинска парцела може се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m и то пуном  или 

транспарентном са парапетом до 0,6 m . 

 

3) Опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна 

ограничења; 

Радна зона ''Фруто 2'' је нова радна зона у близини насеља Блаце. Просторним планом 

општине Блаце, подручје је одређено као радна зона. Простор се тренутно користи као 

пољоприврено земљиште које није опремљено комуналном инфраструктуром. Непосредно 

поред овог подручја налази се постојеће радна зона ''Фруто''. Ово подручје заузима 3,5ha 

земљишта.   

Зоне/комплекси/локалитети с привредним активностима одвајају се заштитним зеленилом у 

контактном појасу са другим просторним целинама ради ублажавања њиховог утицаја на 

окружење.   

 

4) Општи циљеви израде плана 

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

могућих садржаја у складу са основном наменом планског подручја одређеном планом вишег 

реда.  

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

простору, као и потребу да се планско подручје приведе намени за радно-пословну зону,  
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потребно је да се изврши усмерење и начин коришћења простора, услови комуналног и 

инфраструктурног опремања, као и одреде правци и ограничења у градњи, а све у интересу 

заштите природних и створених вредности, ради унапређења животне средине. 

 

5) Планирана претежна намена површина, предлог основних    

    урбанистичких параметара     

Укупан простор Плана чини грађевинско подручје.  

Грађевинско подручје обухватаће површине јавне и остале намене. 

 

А/ Грађевинско подручје 
   Површине јавне намене – саобраћајнице, ТС и  инфраструктурни коридори.   

               Површине остале намене - радна зона  за: производњу и складиштење,  пословно-

производне намене, трговинске комплексе,  угоститељске и административне услуге .  

 

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

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

највећих дозвољених вредности по зонама изградње:  

- за индустријске објекте и зоне .....................   70%             ( Према Правилнику је 60%) 

 

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

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

највећих дозвољених вредности по врстама објеката: 

- индустријски објекти и зоне ...................................  2,2       ( Према Правилнику је 1,5) 

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

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

 

                   

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

комуналне инфраструктуре 

 

Саобраћајну мрежу у обухвату Плана чини Државни пут II реда – 222. Државни пут II реда - 

222 је високо капацитетна саобраћајница која пролази кроз територију општине и активно 

градско ткиво и саобраћајно повезује подручје два или више округа или подручје округа. На 

њој се обавља путнички саобраћај, теретни саобраћај и јавни превоз путника. 

Попречни профил оваквог државног пута на рубу  насеља садржи коловоз са једном 

саобраћајном траком по смеру кретања, аутобуска стајалишта, остале саобраћајне површине, 

елементе пута и путне објекте. Код реконструкције постојећег, минимална ширина 

саобраћајне траке треба да износи 3,25м а ширина банкина мин 1,2м. 

Ширина заштитног појаса државних путева II реда износи 10м са обе стране пута.   

 

Инфраструктурна мрежа и прикључци биће одређени условима јавних комуналних предузећа. 

Сви инфраструктурни водови се планирају кроз трасе саобраћајница, са прикључком до улаза 

у планирану грађевинску парцелу.  
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6) Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина 

коришћења простора. 

 

Израдом и реализацијом овог Плана одређује се простор за изградњу пословно-производних 

објеката и комунално опремање простора, чиме ће се побољшати и повећати привредни 

потенцијал општине Блаце, искористити саобраћајна повезаност ове радне зоне са правцима 

суседних општина, јер планиране активности, које се спроводе при производњи, 

складиштењу, односно транспорту производа и сировина такве да не угрожавају постојећи 

квалитет животне средине и функционисање простора.  

Планом се омогућава планска градња објеката у оквиру комплекса према конкретним 

наменама по правилима уређења и грађења која ће се одредити у Нацрту Плана, првенствено 

производних и складишних садржаја организованих у оквиру сектора МСП,  

 

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

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

простора 

 

 

III. ГРАФИЧКИ  ДЕО ПЛАНА 

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

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

 

Израда планског документа, односно, следећа фаза након доношења и објављивања Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за радну зону «ФРУТО 2»  у Блацу ("Службени  лист 

општине Блаце ", бр. .... ), број: I-350-1564/2015 од 22.12.2015 године, је Рани јавни увид  

(члан 45а, Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-

одлука УС, 132/14, 132/2014 и 145/2014). 

            

За потребе израде Раног јавног увида прикупљени су следећи подаци: 

 

1/ Постојећа планска документација: 

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

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

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

  

Рани јавни увид Плана подлеже стручној контроли Комисије за планове.  

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

 

 

 

 

 

 

Обрађивач Плана 

ИСТ Урбан д.о.о                                                                                       Стручну контролу обавила  

Ниш                                                                                                                      Комисија за планове  

Председник 
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