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П Л А Н  Г Е Н Е РА Л Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

"ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ НА ТАРИ",  

ГРАД УЖИЦЕ  

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 
 

1 .  О Б У Х В А Т  И  О П И С  Г Р А Н И Ц Е  П О Д Р У Ч Ј А  П Л А Н А ,  
П Р А В Н И  И  П Л А Н С К И  О С Н О В  

На основу члана 46 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
54/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
закон и 9/2020 и 52/2021), члана 32 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 60 став 1 тачка 6 
Статута града Ужица ("Сл.лист града Ужица", број 4/19), по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30. септембра 2021.г, 
донела је Одлуку о приступању израде Плана грнералне регулације "Туристичког центра 
Калуђерске Баре на Тари", град Ужице, ("Сл.лист града Ужица", број 45/21) (у даљем тексту: 
План). Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове је донела Одлуку о 
неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину, ……………., која 
је саставни део претходно наведене Одлуке. 

1.1. Обухват и опис границe плана 

Подручје Плана укупне површине око 241.70ха, обухвата део територије града Ужица на 
простору Таре - туристички центар Калуђерске Баре који се развија као јединствен туристички 
центар за читаво шире подручје Таре чији, је јужни део на територији града Ужица у обухвату 
Плана као туристичка целина (базно стационарно туристичко подручје) - Кaлуђерске Баре-југ. 
Простор који припада планском подручју обухвата туристичке објекте у војном власништву и 
мање зоне изграђених викенд и стамбених објеката, углавном дуж државног пута и локалних 
путних праваца. По катастарској подели, подручје Плана је у катастарској општини Кремна. 

Предложена граница Плана обухвата подручје које је ППППН Парка природе "Шарган - Мокра 
Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21) предвиђено за детаљну урбанистичку разраду и утврђена је 
координатама преломних тачака. У случају неслагања са текстом, меродавна је ситуација на  
графичким приказима. Коначна граница Плана ће се утврдити и дефинисати приликом израде и 
верификације нацрта Плана. 

Простор обухваћен Планом се налази у оквиру плана вишег реда - ППППН Парка природе 
"Шарган - Мокра Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21), на подручју за које је устновљена посебна 
намена која се односи на: 

1. Воде и водно земљиште - у обухвату Плана је део слива изворишта водоснабдевања - 
акумулације "Врутци", која припада Западноморавско-рзавском регионалном систему за 
снабдевање водом насеља, односно регионалном подсистему "Западна Морава". Овај 
слив (река Ђетиња са притокама) представља део западноморавског речног система за 
уређење, коришћење и заштиту вода, 

2. Инфраструктурни системи, Енергетска инфраструктура - подручје 

инфраструктурног коридора планираног високонапонског далековода, интерконекција 
2x400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница БиХ и ТС 
"Краљево 3" - РП "Пожега" - граница БиХ (Вардиште), као и друга енергетска 
инфраструктура (далеководи 220 kV и др.), 

3. Туризам - планско подручје припада туристичком кластеру "Средишња и Западна 
Србија", односно туристичком простору "Западна Србија", а на граници је туристичких 
рејона "Златибор - Златар - Пештер" и "Тара - Ваљевско-подрињске планине - Рудник", 
односно туристичких комплекса "Тара - Подриње - Бајина Башта" и "Златибор - Ужице". 
У ширем контексту, планинско подручје Шаргана и Мокре Горе представља део 
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примарне туристичке дестинације "Дрина - Тара - Златибор" (са знатним учешћем 
целогодишње туристичке понуде) и деоницу будућег међународног друмског туристичког 
туринг правца (Е-761). Одрживи развој интегрисане туристичке понуде, стратешко је 
питање привредног и социјалног развоја Западне Србије. Oвај развој ће се базирати на 
презентацији и одрживом коришћењу природних и културних вредности, развоју 
туристичке инфраструктуре и ресурса, и интегрисању у шире туристичке просторе 
(туристичка дестинација; туристички комплекс / рејон / простор / кластер). 

Планско подручје овог Плана налази се ван подручја Парка природе "Шарган - Мокра Гора": 

 приоритетна намена ових зона је заштита акумулације "Врутци" (која се налази изван 
планског подручја, али шира зона санитарне заштите ове акумулације (зона III 
санитарне заштите), обухвата значајан део КО Кремна, укључујући и насеља Кремна, 
Витаси, Радуша, Стрмац и јужни део Калуђерских Бара, саобраћајну, техничку и 
комуналну инфраструктуру, комплексе специјалне намене, културна добра, 
пољопривредне и шумске површине и др. 

1.2. Правни и плански основ 

Правни основ за израду Плана: 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 
и 9/2020 и 52/2021), 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр.32/2019), 

 Одлука о приступању израде Плана грнералне регулације "Туристичког центра 
Калуђерске Баре на Тари", град Ужице, ("Сл.лист града Ужица", број 45/21, 

 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину, 
…………… 

Плански основ за израду  Плана: 

 Просторни план подручја посебне намене Парка природе "Шарган - Мокра Гора" 
(''Сл.гласник РС'', број 31/21). 

Просторни планови подручја посебне намене: Подручје Плана се преклапа са обухватима 
следећих донетих просторних планова подручја посебне намене: 

1. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације "Врутци" ("Сл. гласник 
РС", број 91/18) - ППППН слива акумулације "Врутци" обухвата цело подручје Плана (КО 
Кремна). На обухваћеној територији, налази се сливно подручје акумулације "Врутци" - 
зона са режимом санитарне заштите акумулације III степена. Акумулација "Врутци" део 
је западноморавско-рзавског регионалног система за снабдевање водом насеља 
(подсистем "Западна Морава"). 

2. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода интерконекција 2х400 kV Република Србија (Бајина 
Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине ("Сл. гласник РС", број 
104/17) - ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода - 
интерконекција 2х400 kV, обухвата делове територије предметног Плана (КО Кремна).  

Подручје Плана се граничи са обухватом Просторног плана подручја посебне намене: 
Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Тара" ("Сл. гласник РС", бр. 
44/20) - ван обухвата предметног Плана (северна граница). Иако је планско подручје ван 
обухвата ППППН Националног парка "Тара" ("Сл. гласник РС", бр. 44/20), туристичко насеље 
Калуђерске Баре се простире на територији две јединице локалне самоуправе - Бајина Башта и 
град Ужице и развија се као јединствен туристички центар за читаво шире подручје Таре. 
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2 .  О П И С   П О С Т О Ј Е Ћ Е Г   С Т А Њ А ,  Н А Ч И Н А   К О Р И Ш Ћ Е Њ А   
П Р О С Т О Р А  И   О С Н О В Н И Х  О Г Р А Н И Ч Е Њ А  

Простор обухваћен овим Планом се налази у оквиру плана вишег реда - ППППН Парка природе 
"Шарган - Мокра Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21). Прелиминарна граница Плана обухвата 
део туристичког насеља Калуђерске Баре, чији је јужни део на територији града Ужица у 
обухвату Плана као туристичка целина (базно стационарно туристичко подручје) - Кaлуђерске 
Баре-југ. 

Планско подручје обухвата туристичке објекте у војном власништву, мање зоне изграђених 
викенд и стамбених објеката углавном дуж државног пута и локалних путних праваца, шумско 
земљиште углавном Србијашуме, пољопривредно и водно земљиште у мањој површини.  

2.1. Посебна намена планског подручја 

Енергетска инфраструктура: Посебне намене планског подручја обухватају и подручје 
реализације коридора магистралне електронергетске инфраструктуре - високонапонских 
далековода 400 kV, односно интерконективног далековода 2x400 kV између Србије, БиХ и Црне 
Горе (ТС "Бајина Башта" - граница Црне Горе - граница БиХ), као и далековода 400 kV ТС 
"Краљево 3" - РП "Пожега" - Вардиште (граница БиХ), са заштитним појасом и подручјем које је 
у непосредној физичкој и функционалној вези са коридором (објекти и површине које је 
неопходно штитити од негативних утицаја коридора), укључујући припадајућа чворишта и места 
укрштања са другим инфраструктурним системима. 

Активности на изградњи интерконективног далековода предвиђене су Планом развојног  
преносног система за период од 2021. до 2030. године ("Електромрежа Србије" а.д.). Овај 
двоструки далековод би делом користио трасу постојећег 220 kV далековода ТС "Бајина Башта 
- граница Црне Горе / ТС "Пљевља 2". Oд ТС "Бајина Башта" до места рачвања (чвор 
"Вардиште") планирано је опремање оба система (уз комплетан расплет овог чвора), а на даље 
би се опремио по један систем према ТС "Пљевља 2", као и према ТС "Вишеград". Наведено 
опремање планираног далековода 400 kV се реализује у првој етапи, док је у другој етапи 
планирана уградња другог система (такође са 400 kV проводницима) на деоници од Вардишта 
ка Црној Гори и ка БиХ. Постојећи 220 kV бр. 206 (ка ТС "Пљевља 2") предвиђен је за 
комплетну демонтажу. 

Према Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода интерконекција 2х400 kV Република Србија (Бајина Башта) - 
граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине ("Сл. гласник РС", број 104/17), утврђен је 
положај коридора, ширина извођачког и заштитног појаса и заштитне зоне и други елементи 
неопходни за директну примену плана у делу детаљне разраде (изградња система 
интерконетивног далековода). У складу са ППППН, у коридору планираног интерконективног 
далековода успостављају се следеће зоне/појаси: 

 Заштитна зона, коју чини простор у којем се утврђују посебна правила коришћења и 
правила уређења у циљу превентивног, техничког обезбеђења инсталације 
интерконективног далековода и заштите окружења од могућег утицаја далековода. 
Ширинa заштитне зоне износи 100 m (по 50 m од подужне осе коридора далековода). 
Спољна граница заштитне зоне представља уједно и границу детаљне разраде подручја 
посебне намене. У заштитној зони се, без промене намене и власништва над 
обухваћеним непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време 
трајања радова. У заштитној зони се успоставља се трајна обавеза прибављања 
услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код 
израде друге планске и урбанистичко-техничке документације, као и изградње, 
инвестиционог одржавања или реконструкције других објеката и инсталација. 

 Заштитни појас, који се успоставља у оквиру заштитне зоне, након изградње 
далековода, са обе стране вода, у ширини од по 30 m од крајњег фазног проводника (у 
складу са чл. 218. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", број 145/14). У заштитној зони 



 ГГ  РР  АА  ДД     УУЖЖИИЦЦЕЕ      ЈЈПП  УУЖЖИИЦЦЕЕ  РРААЗЗВВООЈЈ   УУЖЖИИЦЦЕЕ    

 

 

ППллаанн   ггррннееррааллннее   ррееггууллаацциијјее   ""ТТууррииссттииччккоогг   ццееннттрраа   ККааллууђђееррссккее   ББааррее   ннаа   ТТааррии"" ,,   

ггрраадд   УУжжииццее   

--ммааттеерриијјаалл   ззаа   ррааннии   јјааввннии   ууввиидд --     

44  

се, без промене намене и власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује 
простор за успостављање заштитног појаса.  

 Извођачки појас, који се налази у оквиру заштитне зоне, и чини га простор непосредно 
дуж подужне осе коридора далековода у којем се утврђују посебна правила коришћења 
и правила уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода. Ширина 
извођачког појаса далековода износи до 40 m (по 20 m од подужне осе коридора 
далековода). У извођачком појасу се, без промене намене и власништва над 
обухваћеним непокретностима, обезбеђује трајна службеност прелаза/заузећа за 
потребе припремних, грађевинских и електромонтажних радова, односно постављање 
надземних водова и стубова далековода, надзор и одржавање инсталације 
интерконективног далековода. У извођачком појасу се одређује полоажај и простор за 
постављање стубова. 

У случају када се заштитни појасеви у коридорима инфраструктурних система преклапају са 
зоном санитарне заштите изворишта водоснабдевања, примењује се строжији режим заштите, 
коришћења, изградње и уређења простора. 

Воде и водно земљиште: Планско подручје припада сливном подручју Западне Мораве 
(водна јединица бр. 42. "З.Морава - Чачак", која обухвата подслив Ђетиње) - према Правилнику 
о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС", број 8/2018). У обухвату 
Плана је део слива изворишта водоснабдевања - акумулације "Врутци", која обухвата подслив 
реке Ђетиње са притокама, а припада регионалном подсистему "Западна Морава" у оквиру 
западноморавско-рзавског регионалног система за снабдевање водом насеља. Овај слив 
представља и део западноморавског речног система за уређење, коришћење и заштиту вода. 
На Планом обухваћеном делу слива акумулације "Врутци" (КО Кремна) примењују се режими 
заштите за зону III санитарне заштите изворишта водоснабдевања који су утврђени 
Просторним планом подручја посебне намене слива  акумулације "Врутци" ("Сл.  гласник  РС",  
број 91/2018) и у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", број 92/08). Зона III санитарне заштите 
обухвата подручје изван уже зоне санитарне заштите, до границе површинског, надземног 
слива акумулације. Слив акумулације "Врутци" обухвата део територије Плана (КО Кремна). 
Услед преклапања зона заштите установљених за посебне намене по различитим основама, 
примењује се принцип "строжији режим заштите и коришћења простора". 

Туризам: планско подручје припада туристичком кластеру "Средишња и Западна Србија", 
односно туристичком простору "Западна Србија", а на граници је туристичких рејона "Златибор 
- Златар - Пештер" и "Тара - Ваљевско-подрињске планине - Рудник", односно туристичких 
комплекса "Тара - Подриње - Бајина Башта" и "Златибор - Ужице". У ширем контексту, 
планинско подручје Шаргана и Мокре Горе представља део примарне туристичке дестинације 
"Дрина - Тара - Златибор" (са знатним учешћем целогодишње туристичке понуде) и деоницу 
будућег међународног друмског туристичког туринг правца (Е-761). Одрживи развој интегрисане 
туристичке понуде, стратешко је питање привредног и социјалног развоја Западне Србије. Oвај 
развој ће се базирати на презентацији и одрживом коришћењу природних и културних 
вредности, развоју туристичке инфраструктуре и ресурса, и интегрисању у шире туристичке 
просторе (туристичка дестинација; туристички комплекс / рејон / простор / кластер). 

Тара је центар који привлачи домаће госте који се задржавају више од 5 дана на дестинацији 
(здравствени аспект, коришћење јединственог природног амбијента, посете ђака, припреме 
спортиста и др.). 

На ширем подручју смештајне капацитете представљају хотели, мотели, пансиони и 
одмаралишта, планинарски домови и ловачке куће, као и приватни смештај. Главна 
карактеристика смештајних капацитета је непостојање хостела и основних смештајних 
капацитета квалитета 4 и 5 звездица, као и изузетно велико учешће приватног смештаја (преко 
50%), знатно мање учешће хотелског смештаја (36%) од просека у Србији и застарели хотелски 
капацитети чијој модернизацији треба да се посвети велика пажња. Смештајни капацитети у 
туристичком локалитету Калуђерске баре - Југ су: хотел "Оморика" (350 лежајева и богати 
пратећи садржаји: конференцијске сале, затворени базен, бројни спортски терени) и депанданс 
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"Јавор" (40 лежајева; користи пратеће садржаје хотела "Оморика"), док је у непосредној 
близини и хотел "Бели бор" (123 собе) - ван обухвата Плана, уз приватни смештај мањег 
капацитета. 

2.2. Остало на  подручју Плана 

Саобраћајна инфраструктура: Мрежу друмског саобраћаја на подручју Плана, према 
Уредби о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", број 105/13, 119/13 и 93/15), чине 
следећи државни путеви (у даљем тексту ДП): 

 ДП IIA реда број 170 (деоница Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна), који целом 
ширином, у правцу север - југ пресеца планско подручје, 

 ДП IIБ реда број 403 (Калуђерске Баре - Митровац - Заовине), тангира планско подручје, 
на северној граници, од ДП IIA реда број 170 на истоку ка Митровцу на западу. 

Локална саобраћајница, уз коју се налази планско подручје у правцу запад - исток, планирана је 
за реконструкцију у туристички пут - Калуђерске Баре - Застраница - (Поникве - Ужице) где се 
налази аеродром, који обезбеђује саобраћајни приступ и међусобно повезивање туристичких 
локалитета и пунктова на ширем подручју Таре. Планирана је реконструкција и доградња 
недостајућих деоница туристичког пута - Калуђерске Баре - Брезик - Ђуровина - (Митровац),  
као други туристички правац од значаја за планско подручје. 

Стамбене и приступне улице, које омогућавају непосредан приступ објектима и садржајима у 
зонама већ изграђених викенд и стамбених објеката су углавном у приватном власништву (и у 
власништву Србијашума) са неадекватном ситуационом и нивелационом геометријом. 

Станица за снабдевање горивом се налазе у близини укрштања ДП IIA реда број 170 и ДП IIБ 
реда број 403 (Калуђерске Баре - непосредно ван обухвата Плана). 

Водна инфраструктура: Водоснабдевање  туристичког насеља Калуђерске Баре (јужни део 
овог насеља који је у обухвату Плана) се, попут осталих значајнијих туристичких локалитета на 
овом делу Таре, водом снабдева из "Тарског" водовода (пречник главног магистралног 
цевовода је 250 до 400 mm) из акумулације "Крушчица" на Белом Рзаву. Овај водовод 
пројектованог капацитета 80 l/s (еквивалент 20.000 корисника) далеко превазилази процењени 
број становника, туриста и осталих корисника на простору који покрива, па дугорочно 
задовољава потребе (тренутне потребе процењене на око 30 l/s). 

На подручју Плана нема значајнијих система за евакуацију санитарних отпадних вода, као ни 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Санитарне отпадне воде (на нивоу 
индивидуалних домаћинстава, али и осталих потрошача) се одводе у обичне и септичке јаме, 
нужнике пропусног типа, или отворене јаме за осоку. Највећи део отпадних вода из 
пољопривредних објеката се слободно излива. Атмосферске воде површински отичу до 
најближег реципијента. 

Електроенергетска инфраструктура: Снабдевање потрошача електричном енергијом 
врши се из електроенергетских водова (надземних и подземних) напонских нивоа 35 kV и 10 kV  
и 1 kV (нисконапонска мрежа) из правца ТС 35/10 kV "Кремна". 

На планском подручју постоје потенцијали за коришћење ОИЕ (биомаса, сунце, ветар), за шта 
је потребно урадити претходне техно-економске анализе, које ће показати исплативост 
коришћења обновљивих извора енергије и најповољније локације за њихово коришћење у 
обухвату Плана. Неопходан предуслов за коришћење ОИЕ је могућност прикључења 
постројења која производе енергију из ОИЕ, на преносну мрежу одговарајућег капацитета. 

Поштански саобраћај: непосредно ван обухвата Плана налази се објекат ЈП "Пошта Србије" 
на локацији Калуђерске Баре (поштански број 31257), који тренутно задовољава потребе 
планског подручја. 

Комуналне зоне и објекти: У насељу Калуђерске Баре нема организоване пијаце (зелена 
пијаца), а продаја се одвија по потреби и на локацијама у близини туристичких објеката. 

Обезбеђење интереса за одбрану земље: На подручју Плана налазе се перспективни 
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комплекси специјалне намене. У складу са условима и захтевима Министарства одбране 
прибављених за ППППН Парка природе "Шарган-Мокра Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21), око 
ових комплекса утврђене су одговарајуће зоне заштите неопходне за функционисање система 
одбране земље. Ове зоне представљају простор са посебним режимом коришћења, уређења и 
изградње, и дефинишу се као: 

  зона забрањене градње - подразумева потпуну забрану изградње објеката; 

  зона ограничене изградње - подразумева забрану изградње одређених објеката где је 
за градњу објеката обавезно прибављање услова и сагласност Министарства одбране; 

  зона контролисане градње - за изградњу објеката у овој зони неопходна је сагласност 
Министарства одбране. 

Активност Војске Србије у заштићеним подручјима није приоритетна у редовним ситуацијама, и 
биће везана за постојеће туристичке објекте на Калуђерским Барама (изван постојећих 
заштићених подручја Националног парка "Тара" и Парка природе "Шарган - Мокра Гора") и на 
издвојеним површинама специјалне намене код Кремана (ван обухвата овог Плана). 

 

3 .  И З В О Д  И З  П Р О С Т О Р Н И  П Л А Н  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е  
Н А М Е Н Е  П А Р К А  П Р И Р О Д Е  " Ш А Р Г А Н  -  М О К Р А  Г О Р А "  
( " С Л . Г Л А С Н И К  Р С " ,  Б Р О Ј  3 1 / 2 1 )   

Простор обухваћен Планом налази се у оквиру плана вишег реда - Просторног плана подручја 
посебне намене Парка природе "Шарган - Мокра Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21), ван 
подручја Парка природе "Шарган - Мокра Гора", на подручју за које је устновљена посебна 
намена која се односи на: 

1. Воде и водно земљиште, 

2. Енергетска инфраструктура, 

3. Туризам. 

3.1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ  

3.1.1. Посебне намене подручја Плана 

Воде и водно земљиште: Подручјeм Плана обухвађен је део сливног подручја постојеће 
акумулације "Врутци" у склопу Западноморавско-рзавског регионалног системa за снабдевање 
водом насеља (подсистем "Западна Морава"). На обухваћеном делу слива акумулације 
"Врутци", примењују се режими заштите за зоне III санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања, који су утврђени Просторним планом подручја посебне намене слива 
акумулације "Врутци". 

У зони III санитарне заштите акумулације "Врутци" успоставља се режим контролисане 
изградње и коришћења простора, који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену 
исправност воде изворишта. У овој зони се примењују појачане мере санитације, али не и 
рестрикција која би угрожавала развој насеља. Дозвољена је изградња стамбених, економских, 
угоститељских, комерцијалних и туристичких објеката. Није дозвољено неконтролисано 
депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, 
депоновање, складиштење и транспорт опасних материја и материја које се не смеју директно 
или индиректно уносити у воде. Није дозвољено грађење производних погона, 
термоенергетских и других објеката, као ни обављање радова, чије отпадне воде садрже 
загађујуће материје или на било који начин угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је 
реализација објеката виших нивоа финализације, са "чистим" технологијама које немају чврсте 
или течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је градити мале занатско-индустријске погоне 
(објекти за прераду  пољопривредних  производа,  мини-хладњаче,  сушаре,  млинове  и  др.),  
уз обавезу да се отпадне воде пречисте до прописане класе квалитета пре испуштања у 
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реципијент. У насељима и зонама са стамбеним, туристичким, угоститељским и економским 
објектима, код којих се на било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и 
акумулација, обезбеђује се санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење 
отпадних вода ван слива акумулације, што условљава реализацију канализационих система и 
одговарајућих постројења за пречишћавање отадних вода. За насеља, у којима због 
конфигурације терена и разуђености, реализација канализационог система није реална, 
примењује се санитација на нивоу домаћинстава или групе кућа, подизањем прописних 
сенгрупа и резервоара/таложница за сакупљање отпадних вода. Санитарно уређење насеља 
се спроводи уз забрану депоновања комуналног и другог отпада, и материја које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде. Лоцирање и санитација одлагалишта чврстог отпада 
и санација постојећих мини фарми, извршиће се уз примену мера којима се обезбеђује 
испуњавање свих санитарно-техничких услова у погледу потпуне сигурности од загађивања 
вода и тла. Забрањено је обављање рударских радова (површински и подповршински радови, 
минирање тла), продора у слој који застире подземну воду и одстрањивање  слоја  који  
застире  водоносни  слој,  и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на 
било који начин угрожавају квалитет и режим вода. Забрањено је комерцијално складиштење 
нафте и нафтних деривата, изузев станица за снабдевање погонским горивом. Транспорт 
опасних материја дозвољен је искључиво уз контролисан превоз и под пратњом. Развој и 
уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализује се без посебних захтева у 
погледу заштите акумулације. За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива, 
дозвољава се реализација излетничких, риболовних, пешачких, бициклистичких стаза и друге 
пратеће инфраструктуре и санитарно обезбеђених мањих објеката за потребе информисања и 
предаха туриста (одморишта, видиковци, ресторани, заклони за склањање од невремена и сл). 

Овим Просторним планом успостављају се зоне и режими санитарне заштите за сва 
површинска и подземна изворишта водоснабдевања насеља на планском подручју, у складу са 
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања. Воде и земљиште у подручју заштите изворишта водоснабдевања, морају 
бити заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно 
деловати на издашност изворишта и здравствену исправност воде. Обавезно је уређење и 
одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата: површинско уређење терена; 
уклањање нехигијенских објеката; реконструкцију или доградњу постојећих стамбених, 
инфраструктурних и привредних објеката ради обезбеђивања потребног степена заштите 
околине; забрану грађења нових инвестиционих објеката који нису у функцији водоснабдевања; 
забрану складиштења чврстог, индустријског и опасног отпада; забрану транспорта опасних и 
штетних материја; забрану употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава у 
пољопривредној производњи; и редовну контролу наменског коришћења земљишта. На 
подручју шире зоне заштите изворишта успоставља се режим селективног санитарног 
надзора и заштите од загађивања животне средине применом следећих превентивних мера: 
забрана изградње објеката и инсталација који на било који начин могу загадити воду или 
земљиште или угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката; забрана изградње 
индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште; остале 
врсте привредних објеката могу се градити под условом да се у њиховом пројектовању и 
извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима 
прописаним законом; дозвољена је изградња објеката намењених за рекреацију и туризам, под 
условима заштите животне средине прописаним законом; чврсти отпад сакупљати само на 
водонепропусним површинама, а трајно одлагање отпада обезбедити на санитарним 
депонијама изван шире зоне заштите; није дозвољена интензивна употребе пестицида, 
хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе; 
забрањује се транспортовање и складиштење опасних и отровних материја; отпадне воде, без 
обзира на степен пречишћавања, не могу се испуштати у водотоке I категорије и подручја 
изворишта водоснабдевања. 

Енергетска инфраструктура: Коридор далековода је унет у Просторни план као обавеза 
према Закону о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и 
прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне 
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енергије 400 kV напонског нивоа "Трансбалкански коридор - прва фаза" ("Сл. гласник РС", број 
155/14), као и према усвојеном Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 kV Република Србија (Бајина 
Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине ("Сл. гласник РС", бр. 104/17), на 
који је Завод за заштиту природе Србије дало позитивно мишљење 03 број 020-978/3 од 
08.08.2017. године, као и Министарство заштите животне средине, које је дало позитивно  
мишљење број 011-00-00192/2017-01 од 21.09.2017. године. 

Директна примена Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода интерконекција 2х400 kV, обухвата изградњу система 
интерконетивног далековода у оквиру подручја детаљне разраде овог плана (коридор 
далековода) - заштитне зоне ширине 100 m (по 50 m од подужне осе коридора далековода). У 
овом простору утврђена су посебна правила коришћења и уређења у циљу превентивног 
техничког обезбеђења инсталације интерконективног далековода и заштите окружења од 
могућег утицаја далековода. У оквиру заштитне зоне, након  изградње далековода се 
успоставља заштитни појас са обе стране вода, у ширини од по 30 m од крајњег фазног 
проводника, у складу са законом. Посебна правила коришћења и уређења и правила за 
потребе изградње, одржавања и надзора далековода, утврђују се у оквиру извођачког појаса 
ширине 40 m (по 20 m од подужне осе коридора далековода). 

Режими коришћења и уређења појаса и зоне заштите: 

 у заштитној зони се, без промене намене и власништва над обухваћеним 
непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова 
и простор за успостављање заштитног појаса, 

 у извођачком појасу се, без промене намене и власништва над обухваћеним 
непокретностима, обезбеђује трајна службеност прелаза/заузећа за потребе 
припремних, грађевинских и електромонтажних радова, односно постављање 
надземних водова и стубова далековода, надзор и одржавање инсталације 
интерконективног далековода.  Простор  за  постављање  стубова далековода се 
обезбеђује у оквиру извођачког појаса, при чему се димензије темеља одређују према 
одабраном типу и функцији стуба за сваку локацију, у складу са техничким прописима и 
геотехничким условима. Положај стубова и обим заузећа површина одређује се 
техничком документацијом у складу са правилима грађења, 

 у заштитној зони и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања 
услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код 
израде друге планске и урбанистичко-техничке документације, као и изградње, 
инвестиционог одржавања или реконструкције других објеката и инсталација. Наведена 
правила се односе и на заштитни појас, који се успоставља након изградње 
интерконективног далековода. 

Туризам: Једна од основних развојних шанси подручја које је обухваћено планом је развој 
одрживог туризма. Он подразумева развој туристичке привреде у складу са капацитетима 
природне и животне средине. Развој туризма треба да буде заснован на природним 
предиспозицијама планског подручја, али никако не сме да угрози еколошки уравнотежене 
целине нити квалитете предела.Неопходно је поштовање природних вредности и културног 
наслеђа, што захтева искључивање негативних утицаја туризма (и привреде) на природна и 
културна добра, као и на квалитет животне средине.  

Тара (Калуђерске Баре- југ) спадају у централна насеља са специјализованим функцијама - 
различити облици туризма везани за планину Тару и капацитете туристичког насеља 
Калуђерске Баре (јужни део овог туристичког насеља је у обухвату Плана). 

Тара (Калуђерске Баре- југ) опредељена је као примарна туристичка дестинација интегрисане 
туристичке понуде - дестинација са комплетном целогодишњом понудом. Просторно-
функционално структурисање туристиче привреде за подручје Просторног плана, обухвата 
формирање туристичких целина/зона, као ресурсне основе подручја за развој туризма. Оне 
представљају просторно-функционалне целине обједињене туристичке понуде са туристичким 
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дестинацијама сродних карактеристика, као и са обухваћеним сегментима кружних и линеарних 
туристичких праваца и секундарним туристичким просторима. На планском подручју то су: 
Мокра Гора и Калуђерске баре- југ. 

Просторним планом су дефинисане одређене планске акције: 

 изградња планинарских домова на Шаргану, Мокрој Гори и/или Тари (у обухвату плана), 

 изградња "park & ride" паркиралишта на локацијама Калуђерске Баре-југ, Кремна, 
Витаси, Јатаре, Мокра Гора и Котроман, 

 изградња паркинга за аутобусе (аутобуских станица) на локацијама Мокра Гора и 
Калуђерске Баре-југ, 

 постављање туристичке сигнализације, 

 изградња и реконструкција туристичких путева: Калуђерске Баре - Брезик - Ђуровина - 
Митровац; Калуђерске Баре - Застраница - Поникве, 

 подршка адаптацији сеоских домаћинстава у циљу стварања услова за категоризацију; 

3.1.2. Утицај посебне намене на развој појединих области 

Водни ресурси: Стратешке мере заштите вода, у циљу заштите њихових природних, 
екосистемских, ресурсних и енергетских капацитета од директног и индиректног утицаја:  

 прикључивање планираних и постојећих објеката на канализациону мрежу (у 
међувремену користити прописне непропусне септичке јаме са редовним пражњењем и 
одношењем у постројења за пречишћавање отпадних вода, или компактна постројења), 
осим оних у тешко доступним подручјима (које треба опремити прописним септичким 
јамама, или компактним постројењима). Приоритет има реализација санитарно 
безбедног прикупљања, и пречишћавање отпадних вода оних објеката за која се 
елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта утврди да се могу задржати у ужој 
зони заштите, 

 реализација групних постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) - отпадне 
воде које се (по показатељима максимално дозвољене концентрације) могу упуштати у 
канализацију без предтретмана, увести у ППОВ општег типа; за отпадне воде које се не 
могу упуштати у канализацију, обезбедити предтретман до стања да смеју да буду 
упуштене у канализацију. Санитација насеља и туристичких локалитета која не могу да 
буду обухваћена групним системима (посебно у тешко доступним подручјима), 
обављаће се по принципима руралне санитације, са одвођењем отпадних вода у 
прописне септичке јаме (са редовним пражњењем и одношењем у ППОВ), или 
компактна постројења, 

 дефинисање зона и појасева санитарне заштите око постојећих и планираних 
изворишта, планинских извора и објеката за водоснабдевање (каптаже, бунари), и 
спровођење мера санитарне заштите (према важећим прописима, по утврђивању 
граница непосредне и уже зоне заштите), као приоритетна мера са становишта заштите 
здравља људи (заштита квалитета воде за пиће). 

Мрежа насеља: Централна насеља са специјализованим функцијама су насеља са 
ограниченим функцијама централитета, формирана према развојним предиспозицијама 
специјализованих функција - различити облици туризма везани за планину Тару и капацитете 
туристичког насеља Калуђерске Баре (јужни део овог туристичког насеља је у обухвату Плана). 
Просторним планом се формира и систем туристичких центара (туристички локалитети, 
насеља и делови насеља са израженим или потецијалним туристичким функцијама), као 
носилаца организоване и јединствене туристичке понуде на планском подручју. На подручју 
Просторног плана то су: туристичке целине - Мокра Гора и Калуђерске Баре-југ 

Tуристички путеви: Подручје Просторног плана, карактерише изолованост и слаба 
повезаност са градским/општинским центрима који га окружују. Развој друмског саобраћаја на 
овом подручју се усмерава на реализацију туристичких путева, који углавном користе трасу 
постојећих некатегорисаних путева, чиме се обезбеђују услови саобраћајног приступа 
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планинском подручју Парка природе из туристичких локалитета у непосредном окружењу 
(Митровац, Заовине, Калуђерске Баре, Семегњево, аеродром Поникве и др.), што је предуслов 
за обједињавање туристичке понуде са афирмисаним туристичким зонама и центрима у 
окружењу (Златибор, Тара), односно за формирање примарне туристичке дестинације "Дрина - 
Тара - Златибор", са знатним учешћем целогодишње туристичке понуде.  

Туристички путеви су планирани на релацијама од Мокре Горе ка Семегњеву и Златибору, 
односно од Мокре Горе и Кремана ка Заовинама, Митровцу и другим локалитетима на Тари; као 
и из правца Митровца и Заовина према Калуђерским Барама и даље, ка аеродрому Поникве. 
Планира се реконструкција и доградња недостајућих деоница следећих туристичких путева (од 
значаја за План): 

 Калуђерске Баре - Брезик - Ђуровина - (Митровац),  

 Калуђерске Баре - Застраница - (Поникве - Ужице).  

Стационарни саобраћај: У насељима која су на ободу заштићеног подруча, или на 
значајнијим транзитним правцима која пролазе кроз заштићено подручје, потребно је 
организовати тзв. "park and ride" паркиралишта, на којима се оставља путничко возило, а даљи 
превоз кроз заштићено подручје се организује као јавни путнички превоз (аутобус, железница, 
или "паратранзит" прилагођен условима одвијања саобраћаја у заштићеном подручју и 
техничким елементима путне мреже). Паркиралишта типа "park and ride" планирана су у 
туристичком насељу Калуђерске Баре (југ). Формирање паркинга за аутобусе (уједно и 
аутобуских станица туристичких линија - сезонског карактера), у складу са просторним 
могућностима, планирано је у Калуђерским Барама (југ). 

Немоторизовани видови саобраћаја: планира се реализација разгранате мреже пешачких 
(туристичких) стаза и бициклистичких рута у функцији презентације природних, предеоних и 
културних вредности и рекреације, интеграцији туристичког простора и читаве туристичке 
дестинације, интензивирању туристичких кретања, раздвајању моторизованог и 
немоторизованог саобраћаја и др. Ове стазе/руте делимично прате шумске, ловачке, пољске, 
гребенске, долинске, речне, везне и друге постојеће стазе и путеве, и директно повезују: цело 
подручје Парка природе "Шарган - Мокра Гора", а посебно туристичке локалитете са природним 
и антропогеним туристичким мотивима и туристичким пунктовима на заштићеном ширем 
планском подручју. Део система обележених стаза/рута, може да се користи и као стаза за 
јахање или турно/нордијско скијање, уколико испуњава захтеве за ове видове немоторизованог 
кретања. Предвиђено је постављање туристичке сигнализације (путокази, мерна места, 
маркације стаза, информативне табле). На стазама се планирају и пратећи садржаји 
(видиковци, одморишта, инфо-терминали, прихватна склоништа, ватришта, излетишта, простор 
за пикнике, логори/биваци), са одговарајућом опремом (мањи помоћни објекти и мобилијар). 
Најважније стазе/руте су:  

 европски пешачки коридор Е-7, 

 зелена пешачка рута "Via Dinarica",  

 бициклистичке руте које су део система "Тароцикл" и друге бициклистичке стазе 
(планински бициклизам, али и друмски бициклизам, уколико постоје просторне 
могућности у профилу пута), 

 маркиране (дефинисане од стране Планинарског друштва Србије) и комбиноване 
планинарске стазе, 

 туристичке стазе које повезују туристичке локалитете са туристичким пунктовима и 
мотивима;  

 остале пешачке стазе (излетничке, панорамске, културне, трекинг),  

Обновљиви извори енергије: Употреба обновљивих извора енергије (ОИЕ) утиче позитивно 
на заштиту животне средине, смањење потрошње електричне енергије и фосилних горива за 
грејање, смањење топлотних губитака и повећање коришћења локалних енергетских ресурса. 

Препоручује се коришћење следећих ОИЕ, у складу са условима заштите природних вредности 
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и животне средине: 

 соларна енергија - примена разних врста пасивних (у којима објекат представља 
пријемник који захвата и чува највећи део енергије) и активних соларних система (који 
захватају енергију инсталисањем посебне опреме). 

 биомаса - сагоревање биомасе за загревање објеката; когенерацијска производња 
енергије (топлотне и електричне); самостална производња електричне енергије; 
производња биогорива. 

 геотермална енергија - примена у областима нискотемпературне примене, коришћењем 
технологије топлотних пумпи којима се може се обезбедити енергетски ефикасно 
грејање и хлађење објеката. 

 У Просторном плану нису прецизиране локације потенцијалних система који користе 
ОИЕ. Ове системе могуће је градити у складу са прописима који се односе на ову врсту 
објеката и инсталација и препорукама произвођача опреме, а након претходних еколошких 
евалуација, техноекономских анализа и мерења, које ће показати оправданост коришћења ОИЕ 
и избора локација за изградњу ових система, уз неопходан предуслов њиховог прикључења на 
преносну електроенергетску мрежу одговарајућег капацитета.  

3.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

Правила која се односе на туристичко насеље Калуђерске Баре - југ утврђују се за изградњу 
објеката и планираних садржаја и успостављање заштитних зона и заштитних појасева у 
коридорима инфраструктурних система. 

У случају преклапања зона и режима заштите установљених за посебне намене по различитим 
основама, примењује се принцип "строжији режим заштите и коришћења простора". 

Установљавају се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и 
планираних инфраструктурних система: 

1. Непосредни појас заштите - простор заштитног појаса: 

 од спољне ивице путног земљишта  (ивица путног земљишта је на удаљењу од минимум 
3,0 m у односу на крајњу тачку попречног профила) државног пута II реда - 10 m, 

 од спољне ивице путног земљишта (ивица путног земљишта је на удаљењу од минимум 
1,0 m у односу на крајњу тачку попречног профила) општинског пута - 5 m. Туристички 
пут до сада није имао категоризацију, након реконструкције уз њега ће важити заштитни 
појас од 5 метара са обе стране пута (примењују се параметри за општински пут), 

 од крајњег фазног проводника далековода напона 400 kV - 30 m, 

 од крајњег фазног проводника далековода напона 220 kV - 30 m, 

 од крајњег фазног проводника далековода напона 110 kV - 25 m, 

 од крајњег фазног проводника далековода напона 35 kV - 15 m,  

 од крајњег фазног проводника далековода напона нижег од 35 kV - мах 10 m,  

 од ивице армиранобетонског канала подземног вода (кабла) напона 1 до 35 kV - 1 m,  

 за трансформаторске станице на отвореном, за напонски ниво 1 до 35 kV - 10 m, 

 од спољне ивице доводних и примарних цевовода - 2,5 m, 

 од осе оптичког кабла - 1 m. 

2. Шири појас заштите - простор контролисане изградње, од границе непосредног појаса 
заштите/заштитног појаса, на спољну страну:  

 за државни пут II реда - 10 m;  

 за општински пут - 5 m. 

У непосредном појасу заштите успоставља се режим ограничене и строго контролисане 
изградње и уређења простора са следећим основним правилима: 
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 забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се 
штити, тј. озакоњење, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката;  

 дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и 
уређаја у функцији инфраструктурног система; 

 дозвољава се постављање планиране паралелно вођене трасе осталих 
инфраструктурних система, објеката и постројења на минималном међусобном 
растојању, на основу закона и прописа донетих на основу закона, а под условима и на 
начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног 
инфраструктурног система;  

 изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја 
инфраструктурног система на природне вредности и животну средину, као и потребне 
мере заштите инфраструктурног система;  

 ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност 
јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; 

 успоставља се режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења простора 
у непосредном појасу заштите далековода, у складу са условима издатим од надлежног 
предузећа електродистрибуције; 

 у заштитном појасу јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа, као и постављање 
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих 
садржаја јавног пута, постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног 
пута и саобраћаја на јавном путу;  

 у заштитном појасу јавног пута, у складу са законом, може да се гради/поставља, 
водовод, канализација, гасовод и други сличан објекат, као и телекомуникациони и 
електро водови, инсталације, постројења и сл, по претходно прибављеној сагласности 
управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове; 

 у заштитном појасу јавног пута, може се одобрити озакоњење и реконструкција 
постојећих објеката у изграђеном простору насеља, на основу одговарајуће планске 
документације, као и техничке документације за доградњу, реконструкцију, 
рехабилитацију или изградњу јавног пута. 

 непосредни појас заштите јавног пута, због емисија аерозагађења, повећане буке и 
загађивања земљишта, представља зону веома великог еколошког оптерећења животне 
средине. 

3.2.1. Грађевинско земљиште 

Изградња ће се првенствено усмеравати на изграђено и неизграђено грађевинско земљиште у 
оквиру грађевинских подручја насеља и других грађевинских подручја дефинисаних 
Просторним планом (у складу са датим описом грађевинског подручја), а на основу следећих 
смерница:  

 обезбедити минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром, 

 ограничити изградњу у заштитном појасу и појасу контролисане изградње јавних путева, 
у складу са законом, 

 приоритет дати ревитализацији, обнови и очувању целина са амбијенталним 
вредностима, са постојећим грађевинским фондом, пре свега објеката традиционалне 
архитектуре, и традиционалним начином уређења окућнице, 

 архитектонску обраду нових објеката (чија се изградња усмерава на неизграђен простор 
у оквиру постојећег грађевинског подручја) ускладити са традиционалним 
архитектонским мотивима и материјалима изграђеног ткива, уз очување амбијенталних 
вредности, 
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 делатности у области производње, пословања и услуга усмеравати на агрокомплекс, 
прераду пољопривредних производа и одрживо коришћење природних ресурса, без 
негативног утицаја на животну средину и заштићено подручје, 

 евентуално мање проширење грађевинског подручја вршити у односу на конфигурацију 
терена, бонитетне карактеристике земљишта и планиране садржаје везане за развој 
туризма, организацију и уређење туристичких и рекреативних простора, у складу са 
овим Просторним планом. 

Грађевинско подручје насеља уређује се за различите намене:  

 становање у централним (са директним приступом на главне насељске саобраћајнице, 
што отвара могућност бављења пратећим услужним делатностима) или ободним 
насељима и деловима насеља (са претежно заступљеним економским објектима на 
окућницама), 

 површине и објекти јавне намене (образовање и васпитање, здравствена и социјална 
заштита, спорт и рекреација, култура и наука, управа и администрација, комуналне 
делатности, јавно зеленило), са дистрибуцијом у складу са планираном мрежом насеља 
и јавних служби дефинисаном Просторним планом, односно просторним планом 
јединица локалне самоуправе, 

 производне делатности и пословање - агрокомплекси, фарме, прерада пољопривредних 
производа и друге делатности, уз одрживо коришћење природних ресурса и без 
негативног утицаја на животну средину и заштићено подручје, 

 саобраћајнице - одржавање постојећих и изградња нових, у зависности од потреба и уз 
поштовање пропозиција из Просторног плана. 

3.2.2. Општи услови за прикључење на саобраћајну и другу 
инфраструктуру 

Општи услови за прикључење: 

 прикључке на државне и друге јавне путеве предвидети контролисано, уз довољно 
велика растојања прикључака у односу на рачунску брзину, тако да не ометају одвијање 
саобраћаја на јавном путу, 

 за подручја где не постоји организовано снабдевање пијаћом водом, дозвољава се 
изградња бунара или локалне водоводне мреже са бунаром или каптажом, 

 за подручја где не постоји организовано одвођење отпадних вода, дозвољава се 
изградња непропусне септичке јаме или компактног постројења, који ће се користити до 
изградње канализационе мреже, 

 прикључак на подземну нисконапонску мрежу може бити само подземан, а на надземну 
нисконапонску мрежу - подземан или надземан. 

3.2.3. Правила грађења на грађевинском земљишту 

Простор који припада планском подручју обухвата туристичке објекте у војном власништву и 
мање зоне изграђених викенд и стамбених објеката. Изразита  потреба за валоризацијом 
простора као туристичке дестинације на планском подручју, као и увећање туристичке 
атрактивности простора, довеле су до потребе за отварањем нових смештајних капацитета као 
и адекватне инфраструктурне опремљености. 

На подручју Плана дефинисане су основне намене земљишта - грађевинско, пољопривредно, 
шумско и водно земљиште. У оквиру претежних основних намена, утврђују се правила грађења 
на простору који је просторни план одредио за потребе главне (кључне) и осталих посебних 
намена, као и за коридоре и мрежу саобраћајне и друге инфраструктуре. 

Општа правила 

Услови за формирање грађевинске парцеле: грађевинска парцела може се делити 
парцелацијом до правилима утврђеног минимума. Новоформирана грађевинска парцела треба 
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да има што правилнију геометријску форму, прилагођену терену и типу изградње. Приступ 
новоформиране парцеле на јавну површину може се обезбедити и преко сукорисничких 
површина. Промена постојеће границе парцеле може да се врши и у корист јавне површине. 
Може да се врши и спајање две или више постојећих парцела ради формирања грађевинске 
парцеле. Препарцелација није дозвољена на парцелама које су предвиђене за јавне намене, на 
којима се налазе споменици културе и објекти од јавног интереса, осим у случају када се 
предметни простор увећава и уређује. 

Позиционирање објеката на грађевинској парцели: дефинише се у односу на регулациону 
линију (грађевинском линијом) и на границу суседних парцела, као и на основу позиције 
изграђених објеката, односно типологије градње. За постојеће објекте чија су међусобна и 
растојања од граница суседних парцела мања од вредности утврђених правилима, у случају 
реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављати отворе стамбених 
просторија. Грађевинске линије морају бити дефинисане тако да не представљају сметњу за 
функционисање објеката на парцели и постављање мреже и објеката инфраструктуре. 

Међусобна удаљеност слободностојећих и објеката у прекинутом низу, износи најмање 
половину висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m. Удаљеност се може смањити на 
четвртину, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за 
становање или пословање. Слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање 
другом објекту више од половине трајања директног осунчања. 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели, или се 
налази на растојању утврђеном правилима. Подземна грађевинска линија може се утврдити и 
изван габарита објекта, као и у појасу између регулационе и грађевинске линије, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

Урбанистички параметри: Постојеће грађевинске парцеле на којима су урбанистички 
параметри (индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле, спратност и висина 
објеката) већи од правилима утврђених вредности, задржавају постојеће параметре, без 
могућности доградње. 

Висина објекта је: на релативно равном терену - растојање од меродавне коте терена до коте 
слемена; на стрмом терену са нагибом према улици (навише) - растојање од меродавне коте 
терена до коте слемена; на стрмом терену са нагибом од улице (наниже) - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена. Меродавна кота терена (нулта тачка објекта) је најнижа тачка 
пресека вертикалне фасадне равни објекта и планираног уређеног терена. Планирани уређени 
терен представља природни терен пре изградње уз дозвољену интервенцију на терену 
(могућност модификације терена у односу на постојећи терен) до мах 0,90 m, која се регулише 
нивелацијом терена. За веће објекте и сложене структуре, меродавна кота терена се утврђује 
за сваку дилатацију. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног/приступног пута, 
односно према нултој коти објекта, и то: кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног/приступног пута; кота приземља може бити највише 
1,60 m виша од нулте коте; за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кота 
приземља може бити највише 1,60 m нижа од коте нивелете јавног пута; за објекте који у 
приземљу имају нестамбену намену, кота приземља може бити максимално 0,30 m виша од 
коте тротоара (денивелација се савладава унутар објекта). 

Испади на објекту (хоризонтална пројекција испада) не могу прелазити регулациону линију 
више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 4,50 m, односно грађевинску линију више од 1,60 
m.  

Испади грађевинских елемената на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то: излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3 
m; транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2 m по целој 
ширини објекта са висином изнад 4 m; платнене надстрешнице са масивном браварском 
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конструкцијом - 1 m од спољне ивице тротоара на висини изнад 4 m; конзолне рекламе - 1,20 m 
на висини изнад 4 m. 

Испади грађевинских елемената (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то: на делу објекта према предњем дворишту  - 1,20 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; на делу објекта 
према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,50 m) - 0,60 
m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља; на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 
растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља; на делу објекта према задњем дворишту (најмањег 
растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5 m) - 1,20 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 
линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m. 
Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит објекта. 
Отворене спољне степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу 
ометати пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевински елементи испод коте тротоара (подрумска етажа) - могу прећи регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: стопе 
темеља и подрумски зидови - 0,50 m; шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 
1 m. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника 
или корисника парцеле. 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,80 m, рачунајући од коте пода 
најниже поткровне етаже до тачке прелома вертикалне фасадне равни и косине крова. 
Поткровље  је свака  етажа  под кровном косином (у зависности од нагиба кровних равни може 
се формирати више ових етажа), са или  без  надзитка, која на једном свом делу има чисту 
висину до таванице.   

Ограђивање грађевинске парцеле може се вршити зиданом оградом до висине од 0,90 m 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Зидане и 
друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

Зидана нетранспарентна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност 
суседа, 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 1,40 m, која се поставља тако 
да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски 
део, економски приступ, стамбени приступ, окућница и сл.), с тим да висина унутрашње ограде 
не може бити већа од висине спољне ограде. 

Одводњавање површинских вода са парцеле врши се слободним падом према риголама, 
односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из 
економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме. 

Архитектонско обликовање: спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, 
боје, архитектонски детаљи и други архитектонски елементи, треба да су у складу са 
амбијентом и да доприносе очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности 
простора. Не користити елементе и композиције као што су нападни фолклоризам, радикални 
еклектицизам, мансардни кровови и сл. Нови објекти својим пропорцијама и архитектуром 
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треба да чине обликовну целину са суседним објектима и простором, посебно у оквиру 
простора изражених амбијенталних вредности, који треба планирати у стилу традиционалног 
наслеђа, уз обнову историјски вредних објеката. 

Коришћење поткровних етажа  је обавезно, уколико је посебним правилима прописано да је 
поткровље завршна етажа објекта (уколико поткровље није завршна етажа, објекат се 
завршава косим кровом). 

Услови заштите суседних објеката, животне средине и други услови: У току извођења 
радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним 
парцелама (према техничким и другим нормативима за одређену врсту објекта), као и о 
безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одводњавању површинске 
воде, гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др.). Услови заштите животне средине, 
санитарни и хигијенски услови (емисија буке, аеро и других врста загађења), услови заштите од 
пожара, геомеханички, хидрогеолошки и други безбедносни услови, у складу су са 
одговарајућим прописима и нормативима и позитивном законском регулативом која дефинише 
утицај објекта и делатности на животну средину. 

Стандард приступачности и енергетска ефикасност: Несметано кретање особа са посебним 
потребама, деце и старијих особа мора бити обезбеђено за објекте јавне намене и остале 
објекте за јавно коришћење, у складу са прописима и нормативима из ове области. Сви објекти 
у зависности од врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани 
на начин којим се обезбеђују позитивном законском регулативом прописана енергетска својства 
објекта. 

Објекти стамбене намене 

Основне карактеристике планинског типа сеоских насеља су: релативна разбијеност, мање 
парцеле неправилног облика, већа искоришћеност и изграђеност парцеле, мања међусобна 
удаљеност суседних (стамбених и економских) објеката и заступљеност више типова сеоских 
домаћинстава (пољопривредног, мешовитог и непољопривредног). На развој села и 
организацију сеоског становања највећи утицај имају: опште економско стање локалне 
заједнице, месне прилике самог насеља (близина центара и важних комуникација), 
конфигурација терена и природно окружење (шумско подручје, природна добра, водотокови). 
Генерално, за села на планском подручју карактеристична је: релативна удаљеност од важних 
комуникација, мала насељеност, смањивање контингента радно способног становништва, 
велика старост становника и др. Правила за зоне становања примењују се како за централне 
(компактне) делове сеоских насеља, тако и за изграђене, започете или инициране насељске 
целине ван компактног насељског ткива. 

Врста и намена објеката који се могу градити: објекти намењени становању (препоручују се 
типови објеката доминантни у постојећој физичкој структури - углавном слободностојећи 
породични стамбени објекти), економски и помоћни, односно пратећи објекти. Могуће је 
градити економске објекте, уз услов да буду задовољени сви хигијенски захтеви и прописи 
везани за заштиту животне средине. Економски објекти су: објекти за гајење домаћих животиња 
(стаје за коње и магарце, штале за говеда и биволе, живинарници, свињци, овчарници, 
козарници, објети за гајење кунића, голубова и украсних птица), пратећи објекти за гајење 
домаћих животиња (испусти за стоку, објекти за одлагање чврстог стајњака и скупљање осоке), 
објекти за складиштење сточне хране и пољопривредних производа (сеници, магацини за 
сточну храну, сило-јаме и сило-тренчеви; амбари и кошеви) и остали објекти у функцији 
пољопривредног газдинства (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, млекар, 
санитарни пропусник и сл.). Могуће је градити помоћне или пратеће објекте у функцији објеката 
намењених становању (гараже, летње кухиње, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.). 

Компатибилни садржаји и врсте објеката: трговина, услуге и сервиси, услужно и производно 
занатство, угоститељство, туристичке услуге у сеоском домаћинству, као и мањи производни и 
пословни објекти из домена прераде пољопривредних и шумских производа, одрживог 
коришћења природних ресурса и сл., под условом да немају негативног утицаја на животну 
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средину. Ови садржаји могу бити у оквиру основног (стамбеног) објекта (најчешће у приземљу) 
или у оквиру помоћног или пратећег објекта на парцели. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: индустријске, производне, складишне 
и друге делатности које имају негативни утицај на животну средину и основну намену 
(делатности које угрожавају околину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима). 

Услови за формирање грађевинске парцеле: у зависности од типа домаћинства, 
грађевинска парцела има: стамбени део парцеле (стамбено двориште), економски део парцеле 
(економско двориште) и башту. Минимална парцела пољопривредног домаћинства садржи: 
стамбени део - 300 m², економски део - 400 m² и башту - 300 m² (укупно 1000 m², при чему 
стамбени и економски део могу да буду на посебним парцелама). Минимална парцела 
мешовитог домаћинства садржи: стамбени део - 300 m², нестамбени део - 400 m² (укупно 700 
m²). Минимална парцела непољопривредног (стамбеног) домаћинства: 300 m². Минимална 
ширина фронта грађевинске парцеле према типу домаћинства: пољопривредна домаћинства – 
20 m; мешовита домаћинства – 16 m; непољопривредна (стамбена) домаћинства – 12 m. На 
формираној грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од минималне површине 
или ширине, може се предвидети изградња или реконструкција објеката, поштујући посебна 
правила зоне становања и ограничења парцеле. Код изграђених парцела могуће је вршити 
парцелацију по дубини, са обезбеђењем колског пролаза минималне ширине 3,5 м. 

Положај објеката у односу на регулациону линију: Минимално растојање између 
грађевинске линије објекта (без обзира да ли се ради о изградњи, доградњи или 
реконструкцији) и границе парцеле јавног пута (регулациона линија) је 5 m. Од овог правила је 
могуће одступити само у циљу очувања амбијенталне вредности насеља. У зони у којој постоје 
изграђени објекти, претходно растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката. Грађевинска линија помоћног или пратећег објекта не може да буде испред 
грађевинске линије основног објекта, осим ако конфигурација терена не условљава другачији 
положај. На парцели са нагибом терена од јавног пута наниже, у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут, а економско двориште иза 
стамбеног дворишта на нижој коти. На парцели са нагибом терена ка јавном путу, у случају 
нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, па економско двориште 
може бити испред стамбеног дворишта, уз јавни пут, уз увећање претходно утвђеног растојања 
између грађевинске и регулационе линије за мин 3,0 m зеленог заштитног појаса. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле: Минимално растојање 
габарита слободностојећег стамбеног објекта од границе бочне суседне парцеле износи: 1,5 m 
на делу бочног дворишта северне оријентације; 2,5 m на делу бочног дворишта јужне 
оријентације. За изграђене објекте чије је растојање до границе суседне (бочне или задње) 
парцеле мање од претходно утврђених вредности, у случају реконструкције не могу се на 
суседним странама предвиђати отвори за осветљавање стамбених просторија. За економске и 
помоћне објекте, минимално удаљење од границе бочне суседне парцеле износи 1,5 m. За 
изграђене економске и помоћне објекте чије је растојање до границе суседне (бочне или 
задње) парцеле мање од претходно утврђене вредности, у случају реконструкције не могу се на 
суседним странама предвиђати отвори за осветљавање просторија. Минимално удаљење 
септичке јаме од границе суседне (бочне или задње) парцеле је 3 m. 

Међусобна удаљеност објеката: Минимална међусобна удаљеност стамбених објеката на 
истој грађевинској парцели, или на суседним парцелама, износи 4,0 m. За изграђене објекте 
који су међусобно удаљени мање од 4,0 m, у случају реконструкције не могу се на суседним 
странама предвиђати наспрамни отвори за осветљавање стамбених просторија. 
Слободностојећи стамбени објекат не може заклањати директно осунчање другом стамбеном 
објекту више од половине трајања директног осунчања. Минимална међусобна удаљеност 
економских и помоћних објеката на истој грађевинској парцели, или на суседним парцелама, 
износи 3 m. Међусобно растојање објекта за гајење домаћих животиња од стамбеног објекта је 
мин. 15,0 m. Међусобно растојање ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта, бунара, 
односно живог извора воде је најмање 20 m и то само на нижој коти. Минимално удаљење 



 ГГ  РР  АА  ДД     УУЖЖИИЦЦЕЕ      ЈЈПП  УУЖЖИИЦЦЕЕ  РРААЗЗВВООЈЈ   УУЖЖИИЦЦЕЕ    

 

 

ППллаанн   ггррннееррааллннее   ррееггууллаацциијјее   ""ТТууррииссттииччккоогг   ццееннттрраа   ККааллууђђееррссккее   ББааррее   ннаа   ТТааррии"" ,,   

ггрраадд   УУжжииццее   

--ммааттеерриијјаалл   ззаа   ррааннии   јјааввннии   ууввиидд --     

1188  

септичке јаме од стамбеног објекта је 6 m. Организација економског дворишта мора бити таква 
да се прљави садржаји (сточне стаје, ђубришта, септичке јаме, пољски клозети) постављају на 
најудаљенијим деловима економског дворишта и само низ ветар у односу на чисте садржаје. 
Бунаре градити на вишој коти од коте економских објеката прљавих садржаја, на прописаној 
удаљености од њих. Положај, габарит и локација економског објекта мора бити прилагођена 
просторним могућностима економског дворишта, уз обезбеђен лак приступ и везу са другим 
објектима и добру организацију економског простора. 

Урбанистички параметри: Код израчунавања урбанистичких параметара на грађевинској 
парцели, узимају се у обзир сви објекти на парцели. Стамбени део грађевинске парцеле: 
индекс заузетости = мах 30%; индекс изграђености = мах 0,6; уређено зеленило = мин 30%. 
Економски/нестамбени део грађевинске парцеле: индекс заузетости = мах 40%; индекс 
изграђености = мах 0,6; уређено зеленило = мин 20%.  

Спратност и висина објеката: Максимална спратност стамбених објеката на парцели је 
П+1+Пк, а мaксимална висина 10,0 m. Могућа је изградња подрумских или сутеренских 
просторија, уколико не постоје сметње геомеханичке и хидрогеолошке природе. Максимална 
спратност економских и помоћних објеката је П+Пк, а максимална висина 7,0 m. 

Услови за изградњу других објеката на грађевинској парцели: Могућа је изградња других 
стамбених објеката у стамбеном делу парцеле, као и економских објеката у економском делу 
парцеле. Дозвољена је и изградња помоћних или пратећих објеката у функцији стамбених или 
економских објеката, као и у функцији садржаја компатибилних зони становања, који не 
угрожавају основну намену и немају негативних утицаја на животну средину. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и паркирања возила: За паркирање 
возила за сопствене потребе, возила везаних за обављање делатности компатибилних са 
основном наменом парцеле, помоћних возила и прикључних апарата, власници објеката 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. Број 
неопходних паркинг места се одређује у зависности од врсте објекта и то једно паркинг место 
за сваки стан, односно једно паркинг место на 70 m² корисне површине за нестамбене намене. 
Свака грађевинска парцела мора да има одговарајућу везу са јавним путем или приступним 
саобраћајницама. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном 
путу не може бити мања од 2,5 m (стамбени пут), односно 3,5 m (економски пут). 

Архитектонско обликовање: Архитектонску обраду стамбених, економских, помоћних и 
пратећих објеката прилагодити традиционалној архитектури народног градитељства и 
традиционалном начину организације и уређења парцеле, али и потребама корисника и 
савременом квалитету живљења. Изградњу објеката и уређење парцела у процесу 
ревитализације централних делова насеља и изграђених насељских целина, прилагодити 
предеоном лику планинског подручја. Применити аутохтоне грађевинске материјале и 
архитектонски израз (препорука: кров - кос, вишеводан, максималног нагиба 45о; кровни 
покривач - плоче шкриљаца и шиндре, или традиционални покривач од сламе; фасада – 
малтерисана (беле боје), опека и/или дрво). 

Туристичка супраструктура и инфраструктура 

Посебна правила грађења за зону туристичке супраструктуре и инфраструктуре примењују се у 
зони директног спровођења Просторног плана, у складу са планским решењима Просторног 
плана (Реферална карта 3: Природни ресурси, заштита животне средине, природних и 
културних добара). Она су обавезујућа и за усклађивање, измене и допуне донетих просторних 
планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова, израду нових урбанистичких 
планова и пројеката на простору опредељеном за потребе посебне намене, у складу са 
смерницама за спровођење Просторног плана. 

Општа правила за површине и објекте туристичке супраструктуре 

Површине и објекти туристичке супраструктуре су доминантни у туристичком простору. Да би 
се формирао и обликовао туристички простор у складу са изабраним концептом туризма, 
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неопходно је извршити правилан избор одговарајућих програма, садржаја и обликовних 
елемената, који ће определити неопходне интервенције у оквиру туристичког простора, што пре 
свега подразумева изградњу одговарајуће туристичке супраструктуре (Законом о туризму, 
дефинисан је појам туристичке супраструктуре: угоститељски објекти, као и галерије, 
изложбени, конгресни и забавни објекти, који су у непосредној вези са угоститељским објектима 
и објектима спортско-рекреативног садржаја, или са њима чине јединствену целину). Ове 
интервенције обухватају: уређење, изградњу и коришћење простора за различите туристичке 
намене (нова изградња у духу традиционалне архитектуре, која доприноси очувању 
континуитета са постојећим вредностима у простору); ревитализацију (уз мање проширење 
капацитета) и комерцијализацију постојећих објеката (пре свега у оквиру сеоских домаћинстава 
и домаће радиности), које су формом, структуром, габаритом, просторним склопом и 
архитектонским обликовањем прилагођене наслеђеној структури.  

Површине и објекти туристичке супраструктуре у туристичким локалитетима,  који се налазе у 
подручју са режимом заштите III степена, као и ван подручја са режимом заштите, уређиваће се 
и градити према следећим општим правилима: 

 при уређењу и изградњи у туристичким локалитетима, водити се принципом што мањег 
угрожавања шумског фонда и компензационог пошумљавања за посечену шуму, као и 
интеграције са локалним комплементарним активностима (пољопривреда, шумарство, 
ловна привреда, одрживо коришћење традиционалних грађевинских материјала, 
занатство, домаћа радиност). Такође, придржавати се посебних режима, услова и мера 
заштите, прописаних овим просторним планом, Уредбом о заштити Парка природе 
"Шарган - Мокра Гора", релевантним законским прописима из области заштите природе, 
културних добара и животне средине, саобраћаја и водопривреде, као и актима 
управљача Парка природе и других надлежних институција, 

 нови садржаји туристичке супраструктуре у туристичким локалитетима планирају се и 
уређују на погодним теренима (геолошки стабилним, осунчаним, заклоњеним од ветра, 
са препорученим нагибом до 15%), са обезбеђивањем приступа свим садржајима и уз 
формирање мирних зелених зона између зона туристичког смештаја и других садржаја, 

 планирана туристичка инфраструктура и спортско-рекреативни садржаји имају 
приоритет у односу на садржаје туристичког смештаја и друге туристичке 
супраструктуре у туристичким локалитетима, 

 препоручује се комбинован начин уређења туристичких локалитета - хомогене урбане 
структуре око мањих тргова, компактни низови дуж улица, претежно слободностојећи 
објекти, концентрисане традиционалне групације етно-објеката и сл. Туристички 
локалитети се партерно уређењу, ради функционалне и обликовне интеграције 
смештајних, јавних, спортско-рекреативних и других садржаја, 

 неопходно је минимално опремање туристичких локалитета планираном саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром - јавне саобраћајнице и паркинзи, водоснабдевање, 
oрганизовано одвожење талога отпадних вода на пречишћавање (до реализације 
система за прикупљање/одвођење/пречишћавање отпадних вода), електроснабдевање 
и основне ТТ инсталације. Такође, потребно је одстранити или ублажити транзитни 
саобраћај из туристичког ткива (изградња обилазних саобраћајница; формирање зоне 
заштитног зеленила дуж транзитних саобраћајница; лоцирање јавних паркинг простора у 
приступним зонама, одакле се успостављају добре пешачке везе ка туристичким 
садржајима), чиме се избегава просторни дисконтинуитет који умањује туристички 
квалитет простора, 

 на нивоу туристичког локалитета, утврдити обавезу детаљног испитивања микро-
природних услова (инжењерско-геолошких, климатских и др.), као и социо-економске 
оправданости и еколошке прихватљивости изградње објеката туристичке 
супраструктуре, 

 категоризација и специјализација угоститељских објеката, односно стандардизација 
смештајних објеката, утврђује се на основу важећег Правилника о стандардима за 
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категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени гласник РС", број 83/16 и 
30/17) и Закона о туризму, 

 архитектонски облици свих објеката туристичке супраструктуре у туристичким 
локалитетима, развијаће препознатљиви локални архитектонски израз, са енергетски 
рационалним просторима заштићеним од негативних екстрема планинске климе, 
оптимално отвореним према микро-амбијентима природног предела и са доминантном 
употребом изворних материјала овог поднебља, уз прилагођавање познатим узорима 
етно-архитектуре овог краја и уклапање у природни амбијент и морфолошке облике тла 
(ниске просторне структуре, уз могућност формирања реперних објеката, ради 
постизања визуелног композиционог акцента), 

 прироритет дати ревитализацији, адаптацији, реконструкцији и комерцијализацији 
постојећих објеката (посебно објеката са елементима народног градитељства), без 
обзира на постојећу намену. Евентуално мање проширење капацитета ових објеката, 
ограничити на интервенције које доприносе прилагођавању наслеђеној структури, по 
питању просторног склопа и архитектонског обликовања. Могућа је и изградња нових 
објеката на темељима и у габариту напуштених објеката (уз евентуално проширење 
капацитета до 50% у односу на изворне објекте). Ревитализација и комерцијализација 
постојећих објеката у туристичке сврхе, условљене су испуњавањем прописаних 
санитарно-хигијенских и комуналних услова, и ненарушавањем успостављеног режима 
заштите природе и предела, 

 на постојећим окућницама сеоских домаћинстава, у функцији сеоског туризма (агро-, 
етно, еко-туризам), могућа је изградња нових објеката туристичког смештаја и 
комплементарних активности (производња здраве хране, услужно занатство, мање 
производно занатство везано за прераду сеоских производа). Приоритет дати 
локацијама на којима се идентификује група објеката народног градитељства погодна за 
презентацију, уз могућност формирања етно-парка, 

 уређење, изградња и коришћење простора за различите туристичке намене (туристички 
смештај и друга туристичка супраструктура) на неизграђеним грађевинским парцелама, 
могућа је, уз очување континуитета са постојећим вредностима у простору, испуњавање 
прописаних санитарно-хигијенских и комуналних услова, и услова заштите природе, 
културних добара и животне средине, као и доказану социо-економску оправданост 
реализације на нивоу туристичког локалитета (ово подразумева и доступност јавних 
служби и сервиса од интереса за туризам), 

 у складу са изабраном концепцијом туристичког развоја и валоризацијом туристичких 
потенцијала који предодређују коришћење појединачних туристичких локалитета за 
развој појединих видова туризма, могуће је планирати туристичку супраструктуру 
следећег садржаја:  програми wellness туризма (смештај; трим, теретана, фитнес и сл.; 
козметички и медицински третмани; здрава и контролисана исхрана); образовни и 
научни програми (рекреативна настава; стручне екскурзије, студијски и истраживачки 
боравци); програми културног и верског туризма (везани за културно-историјске 
споменике, верске објекте, етнолошке и друге антропогене вредности); програми етно-
туризма (етно-села, етно-паркови); и други програми осмишљени према циљним 
групама туриста, који се реализују у туристичким локалитетима, и којима се обезбеђује 
интеграција расположивих туристичких ресурса планског подручја у јединствену 
туристичку понуду. 

Посебна правила за површине и објекте туристичке супраструктуре 

Врста и намена објеката који се могу градити: Објекти туристичке супраструктуре, 
различитог типа и садржаја. Ови објекти се могу реализовати као самостални објекти на 
парцели (основна намена) или мешовито са наменом становања (у стамбеном делу дворишта, 
у оквиру стамбених или пратећих објеката на парцели, као ревитализовани постојећи објекти 
или новоизграђени објекти у функцији туризма), према правилима за површине и објекте 
туристичке супраструктуре, односно за зоне становања. Најчешће су то угоститељски објекти 
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за смештај (са или без исхране) и исхрану. Планиране врсте туристичког смештаја обухватају: 
сеоскo туристичкo домаћинствo и домаћу радиност (соба/стан за издавање - "гостинска 
смештајна јединица", "гостинска кућа", туристички апартман, етно објекат - "еколоџ" и сл.), 
пансион, мотел, хотел, апартмански блок, етно-насеље, планинарски и ловачки дом, шумарске, 
ловачке и планинарске куће, одмаралиште и сличне објекте. 

Табела 22: Планиране врсте туристичког смештаја 

врста 
смештаја 

смештајна 
јединица 

просторна 
организација 

смештаја 

максимални 
капацитет 

сеоско туристичко 
домаћинство, 
домаћа радиност 

соба 
у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс 

туристички 
апартман 

у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс 

стан 
у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс 

кућа 
у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс 

етно-објекат 
(еколоџ) 

у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс     

пансион соба у једном објекту   50 лежаја/објекат 

мотел соба у једном објекту 100 лежаја/објекат 

апартмански блок 
туристички 
апартман 

у једном објекту 100 лежаја/објекат 

хотел 
соба 

у једном објекту 150 лежаја/објекат 
апартман 

етно-насеље етно-објекат у више објеката 150 лежаја/комплекс 

планинарски дом, 
ловачки дом 

соба у једном објекту   30 лежаја/објекат 

шумарска кућа, 
ловачка кућа, 
планинарска кућа 

соба 
у једном или више 
објеката 

  30 лежаја/комплекс 

одмаралиште соба 
у једном или више 
објеката 

  60 лежаја/објекат 

 

 број смештајних јединица (соба, апартман), као и њихов однос у оквиру смештајних 
објеката или комплекса, није дефинисан овим Просторним планом, већ само 
максимални број лежаја по туристичком комплексу или објекту, 

 код изградње туристичких смештајних капацитета оријентисати се на категорије ***, **** 
и више (могућа и категорија ** за смештај у сеоским туристичким домаћинствима и 
домаћој радиности), 

 при изградњи нових, реконструкцији и адаптацији постојећих објеката за смештај 
туриста и пренамени постојећих објеката друге намене у објекте за смештај туриста, 
препоручује се оријентација на објекте мањег смештајног капацитета ("породични" 
хотели, пансиони и сл., до 30 лежаја), ниже спратности и развијене основе, који су 
формом и габаритом погоднији за уклапање у предео, 

 планинарске, ловачке и шумарске куће и домови, поред намене смештаја и исхране 
планинара, ловаца, шумара, истраживача и осталих корисника, имају и сервисну намену 
(склањање од непогода, нужно преноћиште, контрола простора), 

 у оквиру сеоских домаћинстава, приоритет је ревитализација и туристичка 
комерцијализација постојећих очуваних објеката, групе објеката или домаћинстава, која 
имају карактеристична изворна обележја, уз евентуално формирање "етно-парка" 
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(уколико је могуће идентификовати групу објеката народног градитељства погодну за 
презентацију), 

 за смештајне јединице "гостинска кућа" и "гостинска смештајна јединцица" (куће, 
станови и собе за издавање) препоручује се капацитет до шест лежаја (до 60 m², две 
собе са по три лежаја, са засебним улазом, заједничким или засебним купатилом и 
евентуално дневним боравком), 

 објекти типа "еколоџ" представљају врсту туристички смештаја која: штити природне и 
културне компоненте свог окружења, тако што се максимално уклапа у предео и 
специфични контекст окружења; током изградње и експлоатације врши минималан 
утицај на животну средину; користи одржива средства која обезбеђују смањену 
потрошње воде; задовољава своје енергетске потребе кроз енергетски ефикасну 
изградњу у комбинацији са савременим решењима примене „чисте” енергије (где год је 
то могуће); обезбеђује пажљив третман отпада и отпадних вода (коришћење 
биоразградивих и нетоксичних средстава, рециклажа и др.); даје допринос одрживом 
развоју локалне заједнице. Зато је "еколоџ" (кроз интервенције у виду реконструкције, 
адаптације и промене намене постојећих, или изградње нових објеката) пожељан тип 
туристичког смештаја у оквиру грађевинског подручја насеља на територији Парка 
природе "Шарган - Мокра Гора". "Еколоџ" објекти су по правилу намењени екотуристима, 
и доприносе одрживом развоју локалних заједница у оквиру заштићених подручја, кроз 
заједничке програме са локалним становништвом и промовисање локалне заједнице и 
одрживог развоја заштићеног подручја. Развој ових објеката захтева једноставнију 
инфраструктуру и мању потрошњу простора у циљу задовољавања основних 
туристичких потреба екотуриста, а тиме и мање инвестиције. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката: Становање, компатибилне јавне и услужне намене 
(објекти у функцији заштићених подручја, јавне службе и сервиси од интереса за туризам) и 
други комплементарни садржаји туристичке супраструктуре (изложбени простори, простори за 
информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста). 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: Све делатности које угрожавају 
основну намену и животну средину негативним утицајима (бука, вибрације, гасови, мириси, 
отпадне воде и друга штетна дејства). 

Услови за формирање грађевинске парцеле: Парцела се формира (увећава или дели) према 
просторним могућностима, у циљу прилагођавања величине парцеле у складу са прописима и 
одговарајућим техничким нормативима за конкретну туристичку намену, односно потребним 
условима за одговарајућу врсту и категорију туристичког смештаја. За просторе нове изградње 
и реконструкције, при формирању парцеле, обавезно се обезбеђује нормативни однос 
површине парцеле и смештајног капацитета од минимум 80 m²/лежају. Mинимална величина 
грађевинске парцеле: етно-насеље - 10.000 m²; хотел/мотел - 3.000 m²; апартмански 
блок/пансион -2.000 m²; остали објекти туристичког смештаја (самостално, или мешовито са 
наменом становања, у оквиру стамбеног дела дворишта) и остали угоститељски објекти - 1.000 
m². Најмања ширина грађевинске парцеле - 20 m. 

Положај објеката у односу на регулациону линију: Минимално растојање између 
грађевинске и регулационе линије је 5 m. У зони у којој постоје изграђени објекти исте намене, 
растојање између грађевинске и регулационе линије утврђује се на основу позиције већине 
изграђених објеката. Грађевинска линија пратећег објекта не може да буде испред грађевинске 
линије основног објекта на парцели. Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе 
линије државног пута, одређује се на основу прописаних заштитних појаса у складу са Законом 
о путевима. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле: Најмање дозвољено растојање 
габарита објекта и границе бочне суседне грађевинске парцеле, износи - за слободностојећи 
објекат на делу бочног дворишта северне орјентације = 2 m; за слободностојећи објекат на 
делу бочног дворишта јужне орјентације = 3 m; за први или последњи објекат у непрекинутом 
низу, или двојни објекат у прекинутом низу на бочном делу двришта = 4 m. За изграђене објекте 
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чије је растојање до границе суседне (бочне или задње) грађевинске парцеле мање од 
претходно утврђених вредности, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори смештајних и стамбених просторија.  

Међусобна удаљеност објеката: Минимална међусобна удаљеност објеката 
(слободностојећих или у прекинутом низу) на истој или на суседним грађевинским парцелама, 
износи половину висине вишег објекта, а не мање од 5 m, уз задовољавање противпожарног 
услова. За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 5 m, у случају 
реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори за 
осветљавање смештајних и стамбених просторија. Слободностојећи објекат не може 
заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања. 

Урбанистички параметри: Код израчунавања урбанистичких параметара на грађевинској 
парцели, узимају се у обзир сви објекти на парцели. За грађевинске парцеле се утврђује 
максимални индекс заузетости до 30% и индекс изграђености до 0,6 (индекс заузетости до 40% 
и индекс изграђености до 0,9, за туристичке целине и насеља са израженим туристичким 
функцијама). Минимални проценат уређеног зеленила на парцели износи 20% површине 
парцеле. Отворени терени за рекреацију не улазе у проценат уређеног заленила. 

Спратност и висина објеката: Максимална спратност нових објеката туристичког смештаја и 
угоститељства на парцели је П+1+Пк (максимална висина = 12 m), а изузетно П+1+2Пк или 
П+2+Пк (максимална висина = 15 m), у циљу формирања реперних објеката, ради постизања 
визуелног композиционог акцента (уз обавезу израде урбанистичког пројекта). Одступање у 
односу на дефинисану спратност (до изузетне максималне спратности и висине), а у циљу 
висинског акцентовања делова објеката, дозвољено је на максимално 15% површине основе 
свих објеката у грађевинском комплексу. Максимална спратност објеката компатибилне 
(допунске) намене је П+1+Пк (максимална висина = 12 m). Максимална спратност пратећих 
објеката на парцели је П+Пк (максимална висина = 7 m). Могућа је изградња подрумских или 
сутеренских просторија, уколико не постоје сметње геомеханичке и хидрогеолошке природе.  

Услови за изградњу других објеката на грађевинској парцели: Могућа је изградња више 
објеката основне и допунске намене на парцели. Дозвољена је и изградња пратећих објеката у 
функцији основних објеката на парцели, архитектонски усклађених са њима. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и паркирања возила: Свака грађевинска 
парцела мора имати излаз на јавну површину (саобраћајницу), непосредно или преко 
приступног пута. Приступ на јавну саобраћајну површину мора бити такав да се не угрози 
одвијање саобраћаја на њој. Могуће је остварити више приступа на грађевинску парцелу (јавни, 
службени и др.). Простор за паркирање у оквиру грађевинске парцеле (а изван површине јавног 
пута), мора да има функционалну везу са приступном саобраћајницом. На овом простору се 
обезбеђује паркирање возила: за сопствене потребе власника објеката на парцели, за потребе 
корисника смештајног капацитета реализованог на парцели, за потребе угоститељских и других 
(услужних, јавних или стамбених) објеката на парцели. Паркирање на парцели се може 
реализовати на отвореном паркингу и у гаражи (затвореној или делимично отвореној, потпуно 
или делимично укопаној). Осим путничких возила, на парцели је могуће обезбедити и 
паркирање минибуса, аутобуса и других возила за потребе организованог туристичког превоза. 
Потребан број паркинг места нормирати у складу са категоријом туристичког објекта (на основу 
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај, "Службени 
гласник РС", бр. 83/16 и 30/17), односно према претходно утврђеном стандарду за одговарајућу 
намену, али не мање од једног паркинг места по јединици смештајног капацитета, односно 
једног паркинг места на 70 m² корисне површине објекта. 

Архитектонско обликовање: Изградња и реконструкција објеката треба да допринесе 
квалитету, препознатљивости и јединствености предела. При томе, треба максимално 
користити обликовне, пропорцијске, микроурбанистичке и остале елементе локалног 
градитељског наслеђа (како кроз обнову постојећих објеката, тако и кроз реминесценцију на 
архитектуру народног градитељства у модерном архитектонском изразу, али и кроз коришћење 
традиционалног склопа и начина уређења парцеле). Подразумева се коришћење локалних 
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природних материјала за обраду фасада (малтерисање и бојење у бело; облагање зидова и 
тремова дрветом; облагање подрумских и сутеренских делова и сокли каменом и сл), прозора 
(дрвени капци и сл), кровова (кровни покривач од камене или дрвене шиндре и сл), отворених 
површина (камене плоче,  гранитне коцке, растер елементи и озелењавање, а што мање 
бетонирања, асфалтирања и савременог поплочавања)  и др. Максимално користити еколошки 
прихватљиве грађевинске материјале и могућности локације за биоклиматско пројектовање 
објеката. 

Општа правила за објекте туристичке инфраструктуре 

Да би се формирао туристички простор који представља интегрисану и функционалну целину, 
неопходне су интервенције у циљу формирања привлачних обележја (атракција) у оквиру 
туристичког простора, што подразумева изградњу одговарајуће туристичке инфраструктуре 
(Законом о туризму, дефинисан је појам туристичке инфраструктуре: објекти за информисање, 
предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста). Ове интервенције подразумевају: 
изградњу и опремање објеката и уређење простора за одвијање спортско-рекреативних и 
забавних активности, различитог интензитета (пратећи или независни садржаји); интеграцију 
туристичких садржаја ширег планског подручја и туристичких целина (базно подручје са 
стационарним капацитетом и допунским, комерцијалним садржајима, за кориснике туристичких 
садржаја). 

Туристичка инфраструктура планског подручја обухвата: 

 пунктове за различите спортско-рекреативне активности и контролисане 
авантуре- у циљу развоја програма туризма активног одмора (трекинг, авантуристичке 
и јахаће туре, планински бициклизам, слободно пењање, параглајдинг, планинарење, 
оријентиринг, посматрање птица, фотографисање природе, турно скијање, риболов и 
сл.). Ово подразумева максимално коришћење природних потенцијала, уз формирање 
пунктова/полигона на одговарајућим природним локацијама, са обезбеђеним приступом 
са јавних и некатегорисаних путева и стаза, 

 стазе којима се интензивирају туристичка кретања - интензитет туристичких кретања 
повећава се саобраћајном повезаношћу природних и антропогених туристичких мотива 
и других туристичких пунктова, са важним путним правцима (има утицаја на величину 
контрактивне зоне). Ове стазе обухватају: пешачке стазе (излетничке, трекинг, 
планинарске), бициклистичке стазе (планински бициклизам), стазе за јахање, стазе за 
турно и нордијско скијање, риболовне стазе (на риболовним водама) и сл. Уређују се 
истовремено у функцији туризма, рекреације, заштите и презентације природних  и 
културних вредности. Могуће их је трасирати и у подручју режима заштите II и III 
степена, по правилу на планинским пашњацима и шумском земљишту без просека кроз 
шуму, претежно на трасама шумских и пашњачких путева и стаза, уз отварање нових 
траса само на неопходним краћим деоницама. Уређење стаза подразумева: обавезну 
сигнализацију (путокази, мерна места, маркације стаза, информативне табле и др.), 
пратеће објекте на атрактивним локацијама у близини туристичких мотива (видиковци, 
отворена одморишта и наткривена склоништа са ватриштима, биваци и мања 
логоришта за ноћење у шаторима) и друге мањим објекте и опрему (мобилијар, 
елементи за рекреацију и сл.) - ови објекти се граде као мањи, приземни, рустични 
објекти од приручних материјала, у духу локалне традиционалне архитектуре, 
максимално уклопљени у предео. Профил стаза је минимум 1,6 m (пешачке), односно 
2,25 m (бициклистичке), са максималним нагибом до 30%, за двосмерно кретање 
(кружне трасе). Није неопходна додатна обрада подлоге пешачких стаза, док је за 
бициклистичке стазе неопходно одговарајуће сабијање подлоге и оивичење (природним 
материјалима, који по изгледу, димензији и начину постављања, значајно не одступају 
од окружења). Премошћавање препрека (вода, јаруга и сл.) вршити постављањем 
одговарајуће конструкције од дрвета, 

 кампове и излетишта - отворени садржаји на атрактивним локацијама, намењени 
коришћењу, истраживању и презентацији природних и створених вредности туристичког 
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простора. Уређење излетишта (место за пикник, излетничка пољана) и кампова (ауто-
камп, караван-камп, извиђачки логор, планинарски логор) подразумева: функционалну 
организацију, обележавање (информативне табле, путокази), опремање (мобилијар, 
елементи за рекреацију, надстрешнице, ватришта, отворени павиљони), ограђивање (у 
случају потребе за контролом приступа) и обезбеђивање простора; а када су у питању 
кампови и: пружање кампинг услуга (трајно или привремено постављање и коришћење 
опреме за камповање - шатори, камп-приколице, нисконосеће приколице, ауто-
каравани), обезбеђење санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних 
вода и организованог прикупљања и транспорта отпада, као и паркирање моторних 
возила корисника. Ван Парка природе, изван кампова је могуће логоровање и то 
највише до 10 шатора (20 особа) истовремено на једној локацији. Камповање и пружање 
кампинг услуга дозвољено је искључиво у оквиру планираних грађевинских подручја, уз 
обезбеђивање прикључака на инфраструктуру. Капацитет кампа дефинише се бројем 
камп-јединица (место за подизање шатора, место за паркирање камп-приколица, 
нисконосећих приколица, или ауто-каравана). Максимални капацитет кампа је 70 камп-
јединица (око 140 корисника). Простор кампа укључује и простор за смештај возила која 
вуку камп-јединице, као и возила других корисника кампа. Однос броја места за 
подизање шатора и других камп-јединица у оквиру кампа, није дефинисан овим 
Просторним планом, а може бити прописан актом управљача заштићеног подручја и 
других надлежних институција (уколико није прописан уредбом о заштити, или другим 
релевантним законским и подзаконским актима из ове области). Код изградње кампова 
оријентисати се на категорије **, *** и ****, 

 допунске, спортске и рекреативне садржаје у оквиру туристичких целина и насеља са 
израженим туристичким функцијама (према просторним могућностима) - отворени 
терени са мањим пратећим објектима (помоћне просторије, спортска опрема, спортски 
клубови, школе спорта и пратеће услуге); затворени спортски објекти (мање спортске 
дворане са пратећим садржајима); акватички комплекси (базени за рекреацију, 
затворени базени) и сл. Сви спортско-рекреативни садржаји морају бити приступачни, 
функционално и пејзажно уклопљени у предео, адкватно обележени, обезбеђени и 
опремљени. Предност дати теренима са травнатом подлогом, а бетонску подлогу свести 
на најмању могућу меру. 

 Посебна правила за објекте туристичке инфраструктуре (било да су у функцији 
заштићених подручја, или не), а на основу општих правила за објекте туристичке 
инфраструкуре овог Просторног плана, дефинисаће урбанистички планови и пројекти, у складу 
са смерницама за спровођење Просторног плана. 

Саобраћајна инфраструктура 

Посебна правила за општинске и туристичке путеве 

Општински пут је јавни пут који повезује поједине делове јединице локалне самоуправе са 
центрима и зонама активности или становања, или је од посебног значаја за саобраћај на 
њеној територији. Општински путеви су намењени јавном и индивидуалном путничком 
саобраћају, могу се повезивати на мрежу државних путева, а пролазе ван грађевинског подручја 
насеља или кроз изграђени простор насеља или туристичког локалитета. Туристички пут 
повезује туристичке локалитете и пунктове, међусобно и са непосредним окружењем. Основне 
техничке карактеристике ових путева: 

 оријентациона ширина појаса регулације износи мин. око 15 m (у насељу мин. око 10 m), 

 минимална ширина коловозних трака: 2x2,75 m ван насеља, а у насељу 3 m (изузетно 
2,75 m, уз оивичење ивичним тракама ширине 0,25 m), 

 минимална ширина коловоза: 5,5-6 m (изузетно 5 m), 

 минимална ширина заштитне траке (банкине): 2x1.2 m (изузетно 1 m), са тврдим 
застором (у насељу - разделне траке/заштитно зеленило, исте ширине), 
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 минимална ширина тротоара (у регулационом појасу пута у насељу): 2x1,5 m, са 
ивичњацима (изузетно једнострани тротоар ширине мин. 2 m). Физичко раздвајање 
саобраћаја моторних возила од немоторизованог (пешачког) саобраћаја треба 
омогућити разделним тракама. 

Посебна правила за уличну мрежу 

Улице у насељима су јавни путеви чији је основни задатак да врше дистрибуцију изворног и 
циљног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона. То је јавна површина намењена 
кретању (или мировању) возила свих видова моторног саобраћаја, бициклиста, пешака и 
инвалида. Уличном мрежом се омогућава комуникација људи, проток робе и смештај 
инсталација комуналне инфраструктуре. Регулациона линија улице јесте линија која дели јавну 
површину улице од осталог земљишта. Ширина улице је растојање између регулационих линија 
улице. По функционалном значају и улози у просторној организацији насеља, улична мрежа се 
може поделити на сабирне улице (повезују примарне јавне путеве са локалним улицама) и 
локалне улице (стамбене и приступне улице, које омогућавају непосредан приступ објектима и 
садржајима у насељима или туристичким локалитетима). Према врсти саобраћаја који се у 
њима одвија, улична мрежа се може поделити на улице са диференцираним саобраћајним 
површинама и интегрисане улице (није раздвојен колски и пешачки саобраћај). Основне 
техничке карактеристике уличне мреже: 

 минимална ширина појаса регулације: 3,5 m (интегрисана приступна улица); 7 m 
(приступна улица); 8,5 m (стамбена улица); 10 m (сабирна улица), 

 минимална ширина коловозних трака: 2x2,75 m (сабирна улица), 2х2,5 m (стамбена и 
приступна улица); 1х3,5 m (интегрисана приступна улица), 

 минимална ширина коловоза: 5,5 m (сабирна улица), 5 m (стамбена и приступна улица); 
3,5 m (интегрисана приступна улица), 

 минимална ширина тротоара: 2x1,5 m, са ивичњацима (изузетно 1х1,5 m).  

Посебна правила за пешачки саобраћај 

Пешачке површине (тротоари) су саставни елеменат попречног профила саобраћајница у 
насељима, а намењене су искључиво за саобраћај пешака. Оне се физички издвајају у посебне 
површине, којима се обезбеђује заштита од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код 
интегрисаних улица. Саобраћајни и слободни профили пешачких стаза предвиђају се са 
одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута. Ширина тротоара 
зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова, а у складу 
са важећим Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС" број 50/11, 
поглавље 3, одељак 3.5.7. Бициклистички и пешачки саобраћај). Приликом уређења и изградње 
јавних површина и објеката (као и код реконструкције), изградњом тротоара потребне ширине, 
спуштањем ивичњака тротоара (посебно на пешачким прелазима), и изградњом предвиђених 
рампи и држача уз пешачке комуникације и степеништа на прилазима објектима, омогућује се 
несметано кретање особама са посебним потребама у простору, што подразумева и несметано 
коришћење јавних површина, као и приступ јавним садржајима. 

Посебна правила за бициклистички саобраћај 

Бициклистичке површине (стазе) могу бити саставни елеменат свих јавних путева, у складу са 
Законом о путевима и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС“ број 50/11, 
поглавље 3, одељак 3.5.7. Бициклистички и пешачки саобраћај). Оне могу бити физички 
раздвојене (разделним тракама) од моторизованог саобраћаја, а код реконструкције постојећих 
саобраћајница могуће их је организовати уз ивицу коловоза. Саобраћајни и слободни профили 
бициклистичких стаза предвиђају се са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на 
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коловоз државног пута. Ширина бициклистичке стазе у регулационом појасу јавног пута 
одређује се у складу са меродавним саобраћајним оптерећењем, а у регулационом појасу 
државног пута у насељу не може бити мања од 2х1,5 m. 

Посебна правила за стационарни саобраћај 

Ефикасно организовано паркирање возила представља један од предуслова за функционисање 
саобраћајног система. Према просторном критеријуму, разликује се организовање паркирања 
на сопственој парцели и на јавној површини. За паркирање возила за сопствене потребе, 
власници објеката по правилу обезбеђују манипулативни простор и паркинг места на сопственој 
грађевинској парцели изван површине јавног пута, по установљеним нормативима. Паркирање 
возила је могуће обезбедити и на јавним паркиралиштима (јавне саобраћајне површине 
намењене за паркирање моторних возила и уређене саобраћајном сигнализацијом, које су 
доступне свим корисницима, под условима одређеним актом надлежног органа јединице 
локалне самоуправе) и паркинг местима у регулационим профилима саобраћајница, уколико то 
не ремети моторни и пешачки саобраћај, као и посебне режиме заштите простора. 
Стационарни саобраћај се не предвиђа у регулацији државног пута (уз државни пут је могуће 
формирање паркиралишта, али ван регулације пута). 

Потребан број паркинг места (ПМ) за постојеће и планиране објекте, утврђује се према 
препорученим нормативима за одговарајућу намену објекта: 

 становање - 1ПМ/70 m2 нето (1 стан), 

 пословање - 1ПМ/70 m2 нето (1 локал), 

 трговина - 1ПМ/70 m2 нето (1 локал), 

 угоститељство - 1ПМ/8 столица, 

 објекти туристичког смештаја - 1ПМ / 2-10 кревета (у зависности од категорије), 

 јавне функције и службе - 1ПМ/70 m2 нето површине, 

 остале намене - у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/15). 

Посебна правила за аутобуска стајалишта 

Аутобуска стајалишта на државим и осталим јавним путевима и уличној мрежи се реализују 
према следећим правилима: 

 аутобуска стајалишта на државним путевима, у складу са Законом о путевима (члан 85), 
није могуће реализовати у коловозној траци (без проширења), већ је неопходно извести 
проширење коловоза за стајалиште, у ширини од 3,5 m, 

 почетак (крај) аутобуског стајалишта на државним путевима мора бити на минималној 
удаљености од почетка (завршетка) лепезе прикључног пута у зони раскрснице, 

 дужина прегледности на деоници државног пута у зони аутобуског стајалишта, мора 
износити најмање 1,5 пута више од дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим 
временским условима вожње, за рачунску брзину од 50 km/h, 

 дужина укључне траке са државног пута на аутобуско стајалиште износи 30,5 m, а 
дужина укључне траке са аутобуског стајалишта на државни пут износи 24,8 m, 

 аутобуска стајалишта на уличној мрежи могуће је реализовати у коловозној траци (без 
проширења), 

 дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13 m (за један аутобус), 

 коловозну конструкцију аутобуских стајалишта пројектовати са једнаком носивошћу као 
и коловозну конструкцију пута уз који се стајалиште пројектује, 

 попречни нагиб коловоза аутобуских стајалишта пројектовати са минималним падом од 
2% од ивице коловоза пута, 
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 уколико се пројектују упарена (наспрамна) аутобуска стајалишта, прво стајалиште 
позиционира се са леве стране у смеру вожње (у супротној коловозној траци), при чему 
подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од завршетка стајалишта са 
леве стране до почетка стајалишта са десне стране) мора износити минимално 30 m, 

 изузетно, наспрамна аутобуска стајалишта могу се пројектовати тако да се у смеру 
вожње прво позиционира стајалиште са десне стране пута, али тада растојање између 
крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног-првог до почетка левог 
стајалишта) мора износити минимално 50 m, 

 аутобуска стајалишта планирати у складу са саобраћајно-безбедносним 
карактеристикама и просторним потребама, на прописаној удаљености у односу на 
раскрснице, смакнута, ван коловоза предметних државних путева, у складу са Законом о 
путевима, 

 положај и димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у складу са рачунском 
брзином на деоници и важећим прописима, 

 локацију за изградњу стајалишта одредити у зависности од дужине прегледности у 
односу на уливну тачку стајалишта и у зависности од пројектне брзине, 

 предвидети даље функционалне везе пешачких токова са аутобуских стајалишта. 

Посебна правила за станице за снабдевање горивом 

Станице за снабдевање горивом и други пратећи путни објекти (сервиси за путничка и друга 
возила и сл.), могу се градити у коридору државног пута, у складу са противпожарним 
прописима и условима надлежних органа у области саобраћаја, заштите животне средине, 
заштите природних и културних добара, водопривреде и санитарне заштите. Неопходна је 
претходна израда процене утицаја на животну средину, анализа утицаја на безбедност и 
функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, уз 
предвиђање мера за спречавање и смањење штетних утицаја. За прикључак ових објеката на 
државни пут, предвидети траке за успоравање - убрзавање. 

3.3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

Предвиђена је разрада планских решења Просторног плана, кроз израду урбанистичког плана 
за: туристичке целине и насељa са израженом туристичком функцијом: Мокра Гора, Котроман, 
Кремна, Витаси, Кaлуђерске баре - југ. 

Урбанистички планови којима ће се вршити даља разрада и спровођење планских решења 
Просторног плана, као плански основ имају овај Просторни план (просторни планови јединица 
локалне самоуправе нису плански основ за даљу разраду и спровођење на подручју 
Просторног плана). Дефинисани обухвати урбанистичких планова су прелиминарног карактера 
и у зависности од потребе, могуће их је мењати. 

 

4 .  О П Ш Т И  Ц И Љ Е В И  И З Р А Д Е  П Л А Н А  

Основни циљ израде  Плана, представља дефинисање планског основа који ће омогућити 
стварање просторних услова за одрживи развој подручја посебне намене, а засниваће се на: 
заштити, очувању, унапређењу и коришћењу природних и створених ресурса, вредности и 
добара; одрживом развоју туризма и других комплементарних активности које унапређују 
квалитет живљења локалног становништва; функционалној интеграцији подручја у шире 
окружење. 

 

5 .  П Л А Н И Р А Н А  П Р Е Т Е Ж Н А  Н А М Е Н А  П О В Р Ш И Н А  

Простор обухваћен Планом налази се у оквиру плана вишег реда - Просторног плана подручја 
посебне намене Парка природе "Шарган - Мокра Гора" (''Сл.гласник РС'', број 31/21), ван 
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подручја Парка природе "Шарган - Мокра Гора", на подручју претежно квалитетне животне 
средине, на подручју за које је устновљена посебна намена која се односи на: 

1. Воде и водно земљиште - у обухвату Плана је део слива изворишта водоснабдевања - 
акумулације "Врутци", - зона са режимом санитарне заштите акумулације III степена. 
Акумулација "Врутци" део је западноморавско-рзавског регионалног система за 
снабдевање водом насеља (подсистем "Западна Морава"), 

2. Енергетска инфраструктура - подручје инфраструктурног коридора планираног 

високонапонског далековода, интерконекција 2x400 kV Република Србија (Бајина Башта) 
- граница Црне Горе - граница БиХ и ТС "Краљево 3" - РП "Пожега" - граница БиХ 
(Вардиште), као и друга енергетска инфраструктура (далеководи 220 kV и др.), 

3. Туризам - Тара (Калуђерске Баре- југ) опредељена је као примарна туристичка 
дестинација интегрисане туристичке понуде- дестинација са комплетном целогодишњом 
понудом. Очувана природна средина и специфичан склоп природних услова (рељеф, 
клима, воде, заштићена природна добра, разноврсни живи свет и др.) који ово подручје 
сврставају у категорију богатих природним вредностима и лепотама изузетно погодним 
за развој туризма, и то: природа, лепота планина, шума и река, чије слике стварају 
препознатљиви имиџ јединственог и контрастима богатог пејзажа; постојеће туристичке 
дестинације и зоне у оквиру планског подручја (Шарган - Мокра Гора, Калуђерске Баре) 
и његове околине (Тара, Златибор, Перућац, Бајина Башта итд.), са којима се планско 
подручје може интегрисано развијати,  представљају основи потенцијал за развој 
планског подручја. 

На подручју Плана дефинисане су основне намене земљишта - грађевинско, пољопривредно, 
шумско и водно земљиште. У оквиру претежних основних намена, утврђују се правила грађења 
на простору који је План одредио за потребе главне (кључне) и осталих посебних намена, као и 
за коридоре и мрежу саобраћајне и друге инфраструктуре. 

Изразита потреба за валоризацијом простора као туристичке дестинације на планском подручју, 
као и увећање туристичке атрактивности простора, довеле су до потребе за отварањем нових 
смештајних капацитета као и адекватне инфраструктурне опремљености. Проширење 
грађевинског подручја вршиће се у односу на конфигурацију терена, бонитетне карактеристике 
земљишта и планиране садржаје везане за развој туризма, организацију и уређење 
туристичких и рекреативних простора. 

 

6 .  О Ч Е К И В А Н И  Е Ф Е К Т И  П Л А Н И Р А Њ А  У  П О Г Л Е Д У  
У Н А П Р Е Ђ Е Њ А  Н А Ч И Н А  К О Р И Ш Ћ Е Њ А  П Р О С Т О Р А  

Планом генералне регулације ствара се плански основ за реализацију планских решења и 
правила из Плана, чиме се омогућава интегрална и одржива валоризација и заштита 
природних и створених вредности на планском подручју и спречавање конфликата у простору. 

Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина коришћења, уређења и заштите 
планског подручја, оствариће се обезбеђивањем услова за:  

 одрживо коришћење и заштиту природних вредности и ресурса на планском подручју, 
туристичкој целини Калуђерске баре, 

 заштиту и унапређење животне средине предметног подручја - подручја квалитетне 
животне средине,  

 подизање нивоа приступачности и конкурентности предметног простора (реализација 
инфраструктурних система и коридора; реализација туристичке инфраструктуре и 
уређење простора за туризам и рекреативне активности; унапређење комуналне 
опремљености и др.) и његова просторна, саобраћајна, инфраструктурна, привредна 
интеграција са окружењем, 

 унапређење квалитета живљења локалног становништва, развојем постојећих и 
стварањем услова за бављење новим делатностима.  
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