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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА
БРОДИЦА, МАРИНКОВАЦ И КРСТ КОД ВОЛУЈЕ, Општина КУЧЕВО
- РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.0. ОПШТИ ДЕО

1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Плана се приступа на основу Одлукe о приступању изради ПГР-а за насељена
места Бродица, Маринковац и Крст код Волује бр.I-06-1-202/2018 од 17.12.2018.г.
("Службени гласник општине Кучево"бр. 20/18).
Циљ израде Плана је стварање планског основа за дефинисање програмских решења
утврђених планом вишег реда. Циљ израде Плана је такође и:
-

-

-

дефинисање регулације саобраћајница;
раздвајање површина јавне и остале намене и регулација површина и објеката
јавне намене;
предлог локација јавних објеката и садржаја;
дефинисање компатабилних намена становању посебно у функцији развоја
туризма и мале привреде;
дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења
земљишта, развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре, дефинисање
услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара,
енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и
несрећа;
стварање планског основа за спровођење поступка озакоњења бесправно
изграђених објеката, уз ближе дефинисање правила уређења и правила грађења
и
преиспитивање капацитета постојеће инфраструктуре и потребе за проширењем
капацитета посебно водоводне и канализационе (фекалне и атмосферске)
инфраструктуре.

1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
Граница Плана одређена је обухватом уређајне основе насеља Волуја из Измена и
допуна просторног плана jединице локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник
општине Кучево" бр. 15/17), локалитетом Краку лу Јордан и ДП IБ реда број 33 који
повезује ове целине. Комплетан попис катастарских парцела у обухвату Плана биће
дат у наредној фази – Нацрту, када граница буде дефинитивно одређена.

1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду плана је:
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013решење УС,98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14 и 83/18)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 64/2015).
- Одлука о приступању изради ПГР-а за насељена места Бродица, Маринковац и
Крст код Волује jединице локалне самоуправе Кучево бр.I-06-1-202/2018 од
17.12.2018.г. ("Службени гласник општине Кучево"бр. 20/18).
Плански основ за израду Плана су Измена и допуна просторног плана jединице
локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник општине Кучево бр.15/17).

1.4. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
1.4.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂЕРДАП" (Службени гласник СРС" бр.
43/2013)
Подручје Просторног плана обухвата простор површине од око 1542 km² на деловима
територије општине КУЧЕВО (2 КО): целе катастарске општине Раденка и Волуја.
Просторним планом се предвиђа очување структуре и разноврсности природних
предела, као и унапређење и уређење културног, руралног и урбаног предела.
Приоритет имају: (1) очување и обнова постојећих руралних структура насеља и
њихових атара; (2) унапређење урбаних предела као и заштита и увећање природних
простора унутар урбаних и периурбаних структура; (3) ревитализација, рекултивација и
обнова природних предела деградираних експлоатацијом минералних сировина.
На простору обухваћеном овим планом изузетну културну вредност имају налазишта
рударења из праисторијског периода (Рудна Глава) и из касноантичког периода (Краку
Лу Јордан).
Категоризована су следећа непокретна културна добра:
- културна добра од изузетног значаја (7) – Лепенски вир, Трајанова табла, Понтес
(Трајанов мост), Тврђава Голубац, Диана - Караташ, Краку Лу Јордан и Рудна глава.
Кључна ограничења и проблеми заштите и одрживог коришћења непокретних културних
добара су: успорено утврђивање статуса и категоризације непокретних културних
добара и застој у стручном рекогносцирању недовољно истражених делова подручја
Просторног плана; недовољна заштита, неадекватна презентација и интерпретација
непокретних културних добара, у првом реду највреднијег наслеђа од изузетног и
великог значаја и добара на Тентативној листи UNESCO-a; непоштовање или
недефинисане границе заштићене околине и заштитних зона око културних добара;
непокретна културна добра још увек немају третман развојног ресурса и економског
добра; неразвијеност стимулација за приватне власнике културних добара представља
једну од главних препрека за њихово адекватно одржавање и презентациј.

1.4.2. Регионални просторни план за подручје Подунавског и
Браничевског управног округа („Службени гласник PC", број
8/2015)
У оквиру Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског
управног округа („Службени гласник PC", број 8/2015) посебан акценат је дат на
интензивнији развој туризма, с обзиром да постоје значајни потенцијали за формирање
различите туристичке понуде за развој културног, водног, планинског, бањског,
транзитног, сеоског, етно, агро, ловног, риболовног, спортско-рекреативног и туризма
посебног интересовања. Одређени потенцијали су високо вредновани и њихов значај
превазилази оквире региона (посебно културни и водни) и представља основу за јачање
трансграничних веза и сарадње. Такође, туристички сектор повлачи за собом развој
других грана на подручју Подунавског и Браничевског округа (пољопривреде, услуга,
саобраћаја и др.), што је битно за отварање нових радних места, с обзиром на изражен
проблем (не) запошљавања и миграција, посебно у неразвијеним општинама.
Предузетништво и породични бизнис имају добре услове за развој у оквиру туристичког
сектора.
Развој пољопривреде и агрокомплекса иде у правцу интензивнијих грана,
обиље
квалитетног пољопривредног земљишта (60% равничарско, претежно I-IV бонитетне
класе) треба искористити за већу производњу, посебно повртарских култура и њихову
прераду, као и одређене гране сточарства (тов свиња и др.). Такође, велике површине
(око 40% брдско-планинско подручје) су изузетно погодне за развој сточарства
(пашњачког и мешовитог) и воћарства. На одређеним локалитетима постоје услови да
се обнове, али и повећају површине под виноградима, као и организује производња
"здраве" тј. органске хране, цвећарства и пчеларства, за којима расте тражња на
домаћем и светском тржишту. Развој МСП, предузетништва и породичних фирми су
пожељни облици организовања прехрамбено-прерађивачког сектора.
1.4.3. Измена и допуна просторног плана jединице локалне самоуправе
Кучево ("Службени гласник општине Кучево бр.15/17).
У оквиру Измена и допуна просторног плана jединице локалне самоуправе Кучево дате
су будуће смернице политике и организације друштвеног и привредног система, план
инфраструктуре, заштите и коришћења животне средине и споменика културе,
природних и створених ресурса.
Према Просторном плану РС („Службени гласник PC", број 88/10) међу природним
ресурсима посебан значај имаће одрживо и строго конролисано коришћење водних
ресурса. У Републици Србији се реализује 18 регионалних система за снабдевање
водом насеља и индустрија које захтевају воду највишег квалитета. У тој категорији се
налази и Кучево са акумулацијом Буковска река.
Приоритет има и заштита пољопривредног земљишта и очување његовог
биодиверзитета за производњу хране. Кључна мера је спречавање неконтролисаног
или нерационалног претварања квалитетног пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште.
Шумско земљиште и шуме ће плански бити саниране и увећаване на одржив начин како
би зелена и дрвна маса добиле већу стратешку улогу у развоју појединих регионалних
целина. Ангажовање алтернативних, обновљивих извора енергије (геотермална
енергија, сунчева енергија, ветроенергија, хидроенергија) ће у томе имати посебну
улогу. Минералне сировине ће бити коришћене на одржив начин као необновљив

ресурс. Кучево је подручје покривено важнијим лежиштима неметала, квартарним
седиментима и рудницима у експлоатацији.“
На простору општине потребна је интегрална заштита културних добара са простором
у коме се налазе, као и обавезна интеграција са заштитом природе у природним
просторима; третирање културних добара и њихове заштите као економског
потенцијала развоја подручја; заштита непокретних културних добара од непланске
градње и реконструкције, којима се деградира окружење културног добра, идентитет и
интегритет добра; неопходност додатних истраживања ради потпуног евидентирања и
валоризације добара, посебно културно-историјских целина и културних подручја;
установљење заштитне зоне - заштићене околине добара (утврђују службе за заштиту
споменика културе и природе) и околног простора (предела) од значаја за презентацију
добра (утврђује се одговарајућим планским документом); са аспекта планирања,
посебан третман треба да добију сеоска подручја са вредним примерима аутентичне
народне архитектуре, специфичних типолошких одлика и амбијената, са историјским
наслеђем, културолошким и традиционалним одликама од значаја за разумевање
историје и културе народа и начина живота у сеоским заједницама.
Општина Кучево се простире на површини од 72.139,1ha. На подручју општине Кучево
има 34.554,6ha пољопривредног земљишта (око 47,9% од укупног), око 34.828,1ha
шумског (око 48,3% од укупног), око 1.352,5ha грађевинског (око 1,87% од укупног), а око
1.403,9ha је остало земљиште (око 1,9% од укупног).
На подручју општине Кучево живи 15516 становника (према попису становништва
2011.год.), тј. 0,2% републичке популације, док је 1948. године учешће општине
износило 4,9%. Од 1948. године до 1953. године становништво општине се повећало, а
потом се смањује, све до данашњих дана; у периоду 1981-1991. у просеку годишње за
278 лица. Од 1991. до 2002. године број становника општине смањен је са 21.752 на
18.808, односно за око 2.944, а у периоду од 2002.године до 2011.године за још 3292
становника. Поред наведеног броја, још око 6.068 становника општине живи у другим
земљама дуже од 10 година.
Од посебног значаја је питање инфраструктурног опремања и комуналног уређења
подручја општине кроз развој мреже општинских путева, затим развој водопривредне
инфраструктуре, телефоније и система управљања отпадом на руралном подручју
општине.
На подручју општине уочавају се значајне разлике међу насељима у погледу величине
грађевинског земљишта. Општински центар, Кучево, као и секундарни центри Раброво,
са Великом и Малом Бресницом, и Волуја са Нересницом, имају важеће ПГР-е у којима
су планирана грађевинска подручја увећана у односу на постојеће изграђено земљиште.
За остала насеља за која су формирана грађевинска подручја у уређајним основама
села, овим Планом се, такође, повећало грађевинско земљиште.
Планска решења у оквиру Измена и допуна просторног плана jединице локалне
самоуправе Кучево базирају се на заштити природних и непокретних културних добара.
Посебни циљеви заштите природе и природних добара, као сегмента укупног система
заштите животне средине, јесу:
- спровођење мера заштите на добрима која су заштићена или у поступку заштите,
- валоризација локалитета који су станишта природних реткости
- валоризација спелеолошких локалитета
- валоризација локалитета с очуваним шумским састојинама, станишта и фонда
ретких биљних и животињских врста и њихових заједница.

- валоризација целокупног планског подручја са аспекта заштите природне и
животне средине, како би се издвојила посебна подручја која заслужују посебне
мере заштите животне средине - као подручја посебних природних вредности
(Хомољске планине и Кучајске планине)
- афирмација и унапређење културно-историјског наслеђа
- ревалоризација простора и објеката како би се дошло до нових просторних
потенцијала.
Посебни циљеви заштите непокретних културних добара на подручју општине су:
обављање систематских истраживања, утврђивања статуса и категоризације
непокретних културних добара за народно градитељство, археолошка налазишта и
друге валоризоване објекте на подручју општине;
утврђивање заштићене околине непокретних културних добара и зона са
диференцираним режимима заштите, коришћења и изградње простора, којима ће се,
поред забрана, утврдити и могућности за развој комплементарних активности (туризма,
пољопривреде и сл.) и изградњу простора у функцији презентације културног наслеђа и
развоја локалне заједнице;
- спровођење интегралне заштите непокретних културних добара, простора заштићене
околине и зона заштите; и
повећање доступности непокретних културних добара, побољшањем квалитета
локалне путне мреже и презентације јавности.
Кучево располаже између осталог и значајним туристичким мотивима (четири пећине Церемошња, Гаура Веи, Гаура Маре и Равниште, као и део клисуре Брњичке реке,
водопад код Ракове Баре, река Пек и минерална вода код Нереснице
Јединственој туристичкој понуди општине треба додати:
Краку лу Јордан који има велики туристички потенцијал за општину Кучево, посебно с
обзиром на оближње античке локалитете, ''Виминацијума'' код Костолца и локалитета
''Гамзиград'' код Зајечара са царском палатом ''Феликс Ромулијана''. ''Краку лу Јордан''
је утврђени металуршки комплекс, али је био врло значајан јер је обезбеђивао Римско
царство важним металима - златом, бакром и гвожђем. Археометалуршки комплекс
Краку лу Јордан настао је средином III. века нове ере. То је био сложен и вишенаменски
центар јединствен на територији Римског царства, који је био у функцији рударства
злата, које се одвијало на околном простору. Комплекс је страдао у жестоком пожару
крајем IV века.
Пек са притокама је најизразитија област у Србији са највише остатака старих радова
на добијању злата. Почетак рударско-топионичарске активности у долини Пека везује
се за долазак Римљана у ове крајеве крајем I. и почетком II. века нове ере.
Пространи летњиковац краљевске породице Карађорђевић, величине скоро једног
хектара, саграђен 1937. године, налази се у центру селу Нересница, 6. км. источно од
Кучева, на државног пута I реда број 24 према Мајданпеку и Неготину. Летњиковац чине
два складно укомпонована дела - урбани садржај и парк.

1.5. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Од локалне самоуправе добијене су:


дигиталне векторске топографске подлоге у AutoCAD dwg формату подручја уз
реку Пек са висинском представом,





дигиталне векторске катастарске подлоге у AutoCAD dwg формату за цео
обухват плана,
ортофото снимци општине у sid формату у резолуцији 10 cm и
ортофото снимци целог подручја плана у ecw формату у резолуцији 40 cm.

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
Положај планског подручја и везе са окружењем
Планско подручје смештено је у источном делу од насеља Кучево. Главни саобраћајни
коридори су пруга Мала Крсна-Бор-Распутница 2 (Вражогрнац), државни пут I-Б реда
бр. 33 (бивши М-24) на деоници Кучево-Дебели Луг (Мајданпек). Ово су правци од
државног и регионалног значаја.
Општински путеви Л-25, Кучево-Нересница, Л-24 (Нересница-Комша), Л-26 (НересницаГлажана-Волуја-Краку Лу Јордан (Бродица)), Л-29, (М-24 (Жабаре)-Дубока), Л-32 (М-24Стара Волуја), Л-33 (М-24-Волуја) су од општинског и регионалног значаја.Ови коридори
представљају спољну саобраћајну мрежу. Њима се одвија транзитни и локални
саобраћај.
Саобраћајно решење у оквиру граница плана засновано је верификацији постојећих
саобраћајница и саобраћајних токова са непходним интервенцијама на проширењу
појаса регулације и на планирању нових саобраћајница у циљу стварања услова да се
посматрани простор активира и приведе планираној намени са заокруженим
саобраћајним токовима, како унутар граница плана, односно насеља, тако
и
са
тежњом
да
се
повеже
са
околиним
простором.
Врста изградње – Jaвнo земљиште
У обухвату Плана налази се:
државни пут пут I-Б реда бр. 33 (бивши М-24) на деоници Кучево-Дебели Луг
(Мајданпек).
- општински путеви Л-25, Кучево-Нересница; Л-24 (Нересница-Комша), Л-26
(Нересница -Глажана-Волуја-Краку Лу Јордан (Бродица)),
- железничко земљиште, пруга Мала Крсна-Бор-Распутница 2 (Вражогрнац
- Водно земљиште реке Пек
- Основна школа
Врста изградње – Остало земљиште
На подручју у обухвату Плана постоје породични објекти за становање, различите
типлогије и врсте изградње а такође постоји и знатан број оних који су неплански и без
грађевинске дозволе изграђени.
Мреже јавне комуналне инфраструктуре
На подручју обухвата Плана и ближем окружењу има изграђене инфраструктурне мреже
преносног и дистрибутивног система електричне енергије, изграђених објеката
телекомуникација и телефонских мрежа. На планском подручју, постоји изграђен
систем за снабдевање водом за пиће док систем канализационе мреже још није
задовољавајуће разгранат.

3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
План се израђује у циљу омогућавања реализације програма „Подршка Европске Уније
инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома.
Као резултат напред наведеног, План има за циљ уређење простора и његовог
привођења
намени односно изградњу урбанизованог стамбеног насеља са свим пратећим
садржајима. Планом се у оквиру обухвата одређују и разграничавају јавне површине,
као и намена и начин коришћења земљишта. Израда плана проистиче из актуелне
потребе уређивања овог подручја и обезбеђивања основе за издавање локацијских
услова и грађевинских дозвола. У складу са постојећим стањем и општим циљевима,
формулисани су следећи циљеви уређења предметног подручја:
- рационално коришћење и уређење простора у складу са природним
карактеристикама терена;
- стварање планских услова за инвестициона улагања;
- дефинисање просторних капацитета за изградњу нових садржаја;
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње објеката на
планском подручју;
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне
намене,
- дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
- развој у складу са условима очувања природних и културних добара и подручја
квалитетне животне средине.

4. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

ПОВРШИНА,

ПРЕДЛОГ

ОСНОВНИХ

Намена простора обухвата становање као основну функцију, али и све друге делатности
које су са становањем компатибилне и које се природно у становању налазе. То су
дечије установе, школе, здравствене установе, продавнице, мањи локали за различиту
занатску производњу, предузећа чија делатност није опасна по суседство, услуге,
канцеларијско пословање и сл. Поред тога, у зонама становања се природно налазе и
саобраћајне површине, улице, скверови и сл. као и комунална инфраструктуре и
зеленило.
Однос становања и компатибилнх намена дефинисаће се у правилима грађења.
Планирани концепт развоја становања, заснива се на очувању и унапређењу постојећег
квалитетног стамбеног ткива, замени и трансформацији дотрајалог фонда и санацији
неплански изграђеног ткива. Као породично становање дефинише се становање на
појединачним парцелама, минималне величине 300 m2 са највише четири стана у
објекту, спратности П до П+1+Пк. Неплански настали блокови су планирани за
трансформацију у блокове са породичним становањем регулисањем саобраћајне
мреже и комуналним опремањем.
Индекс изграђености: до 1.0
Врста и намена објекта:
У оквиру становања, могу се градити:
- породични стамбени објекти,

- стамбено-пословни објекти,
- пословни објекти.
Минимално зелених и слободних површина. 40%
Удаљеност објеката код породичних стамбених објеката
У изузетним случајевима у већ изграђним зонама породичног становања могу се
примењивати правила затечног стања у односу на удаљеност објеката, али не мање
од
1m (не односи се на регулациону линију).
Под вишепородичним становањем се подразумева решавање проблема становања
градњом стамбених објеката за становање више породица спратности до П+2+Пк
са обавезним уређивањем слободних површина у виду блоковског зеленила.
Пословање је планирано у приземним етажама вишепородичног становања, са
оријентацијом према улици, али је могуће и у оквиру засебног објекта.
Стамбено-пословни и пословно-стамбени објекти
Поред стамбених садржи и пословне, односно радне просторије, функционално
одељене од стамбеног дела објекта.
Пословни објекат-садржи просторије за одвијање пословних делатности, или
одређених врста производних делатности из области производног занатсва.
Изградња пословних објеката:
Обављање делатности на парцелама становања је дозвољено у саставу стамбеног
или
другог објекта на парцели, делатност се може обављати и у другом објекту на
парцели,
до дозвољеног максималног индекса заузетости, односно изграђености.
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и
функционалнотехничким условима организације пословних садржаја у објекту, и да се
уклапа у капацитете локације - парцеле.
Дозвољене пословне делатности у оквиру породичног становања су из области:
- трговине (продавнице прехрамбене, робе широке потрошње и др.),
- услужног и производног занатства (обућарске, кројачке, фризерске и др.)
- услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, и др.),
угоститељства (ресторан, кафе бар, пицерија и сл.),
- здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације и сл),
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, играонице за децу, и др.)
- културе (галерије, читаонице и др.),
- забаве (билијар, салони видео игара, и др.),
- спорта (теретане, вежбаоне, аеробик и др.),
- административних делатности (представништва, агенције, и др.)
- пољопривреде (пољопривредна апотека и сл.).
Нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну
средину и
услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима материјама
или другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у
потпуности обезбеђује околина од загађења.
У оквиру становања могу се градити и помоћни објекти (уз стамбени објекат – гаража,
оставе, летња кухиња...) и економски објекти у оквиру становања ниских густина.

5. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Уређењем простора и дефинисањем његовог начина коришћења стварају се услови за
планску стамбена изградња овог и ширег подручја и привлачење нових корисника и
даљи развој насеља, што би допринело подизању квалитета и стандарда живота
становника.
Такође, очекује се заустављање негативних демографских токова и обнова
становништва, као и побољшање инфраструктурне опремљености насеља.
Планска решења утицаће на очување и побољшање квалитета животне средине као
заштиту и промовисање културних вредности и археолошких локалитета.

ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Ортофото и катастарска са прелиминарном границом Плана
2. План намене површина
3. Планирано саобраћајно решење

