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1.0

ПРИСТУП И
РЕГУЛАЦИЈЕ

МЕТОДОЛОГИЈА

ИЗРАДЕ

ПЛАНА

ГЕНЕРАЛНЕ

1.1. Поступак израде плана
1.1.1. POLAZNA OPREDEQEWA

1.1. Концепт остварљиве визије

Nalazimo se u vremenu sveop{te dru{tvene tranzicije. Iz doba monizma prelazi se u doba
pluralizma. Iz medijuma unificirane univerzalosti prelazi se u medijum DIFERENCIRANOG
specifikuma. Ovo je doba kad se sa nivoa demago{kog normirawa (sveukupnog `ivota) prelazi na
demokratske procedure birawa pri ~emu je primaran ciq stvarawe uslova "da bira{, bude{ biran
i da svojim rezultatima omogu}i{ izbor".
Urbani sklop iz oblika univerzalne homogenizacije, na svim nivoima, prelazi u fazu
HETEROGENIZACIJE kako celine tako i svojih delova prema specifi~nostima.
TR@I[TE postaje osnovni REGULATOR USPOSTVQAWA BALANSA IZME\U PONUDE I
POTRA@WE. Napu{taju se postulati ekstezivnog razvoja i prelazi u fazu intezivnih
transformacija.
Prelazi se sa nivoa KVANTITATIVNOG na nivo KVALITATIVNOG RAZVOJA.
Ovako slo`en kontekst slo`enih i stalnih promena, tra`i adekvatno slo`en proces kreirawa,
ekvivalentan kompleksnosti urbanih sklopova.
To iskazuje potrebu tretmana urbanog razvoja u ukupnoj wegovoj slo`enosti i PROBLEMSKOJ
SLOJEVITOSTI.
Od celokupne struke se tra`i prelaz iz pasivnog odnosa u ulogu AKTIVATORA promene sa ciqem
prerastawa u KREATORA urbanog razvoja.
Od planerske - URBANISTI^KE struke se tra`i prelaz na ostvarewe MARKETIN[KE funkcije
UPRAVQAWA razvojem promena u prostoru zasnovano na postulatima PRAVOVREMENOSTI
delovawa, radi EFIKASNOG ostvarewa EFEKTIVNIH rezulatata.
To iziskuje MARKETIN[KO-UPRAVQA^KU PROCEDURALNOST u procesu otkrivawa, formirawa i
ostvarewa re{ewa u prostoru pri ~emu treba da se omogu}i EKSPERTNO delovawe stru~nog
lobija, INTERESNO u~e{}e “lai~kog” dru{tvenog korpusa i ostvarewe PROFITABILNOSTI za sve
aktere.
Fokus posmatrawa zahteva prelaz iz ravni ograni~avawa na ravan otkrivawa MOGU]NOSTI
kvalitativnih promena radi stvarawa uslova pravovremenog SELEKCIONISAWA.
Sve to zahteva napu{tawe pristupa DETERMINISAWA "svih stvari u prostoru", te prelaz na
dinami~ki fokus planirawa, u ciqu omogu}avawa OTVORENOSTI ka razli~itim pluralisti~kim
pravcima razvoja.
Preduslov MARKETIN[KO-PLURALISTI^KOG pristupa u planirawu razvoja, je potpuno
uklapawe u zakonske okvire Republike Srbije, odnosno ~itav postupak je zasnovan na
Закону о планирању и изградњи (Службени гласник бр.47/03)
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1.1.2. METODSKA OSNOVA IZRADE URBANISTI^KIH PLANOVA

•

1.1.2.1. Pristup pluralisti~ko-marketin{kog modelovawa
Odgovaraju}i na zahteve "okru`ewa" (pluralisti~ke, tr`i{ne, ...) u planskom postupku je potrebno
razvijati nove "puteve" (metode, tehnike, modele, ...) {iroke PONUDE i tako pre}i na puteve
OPERATIVNOG delovawa po kanonima PRAVOVREMENOSTI, EFEKTIVNOSTI i stalne
IZBALANSIRANOSTI.

•

Otkrivawe budu}nosti "KORAK PO KORAK" omogu}ava maksimalno iskori{}avawe
rasolo`ivih resursa.
Izrada planskih akata po konceptu VREMENSKI OTVORENOG PLANA omogu}io bi ostvarewe
prethodno opisanih ciqeva

U tom smislu polazna opredeqewa planskog delovawa su:
Predlo`en koncept delovawa
omogu}uje se MARKETIN[KO DELOVAWE u aktivirawu
resursa
formira se PONUDA {iroke SKALE mogu}nosti
razvoja
trasira se PUT dolaska do OSTVARQIVOG RE[EWA
predla`e se MODELOVAWE vremenski OTVORENE
regulacije
DINAMI^KOG
OSTVARQIVOG
RAZVOJA.
omogu}uje se trasirawe razli~itih trajektorija
UPRAVQAWA razvojem po~ev od koncepta "korak
po korak" modela "napravi sam" preko
"miksovawa ponude" poslovno-profitabilnim
sistemima

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

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

Osnovni ciq je ostvarewe {to POUZDANIJEG re{ewa, {to uslovqava povezivawe razli~itih
INTERESA i ekspertnog delovawa.

2. Konkretni ciq je ostvarewe {to KVALITETNIJEG efekta, {to tra`i stalnu KOORDINACIJU,
i formirawe OPERATIVNE grupe koja bi vodila celokupan proces u koju bi u{li predstavnici
svih interesnih grupa ( op{tine, gra|ana, investitora, privrednih subjekata ... ).
3. Ciq je {to BR@E OSTVAREWE planskih predloga (odluka i re{ewa), {to uslovqava
formirawe zaokru`enih "ciklusa" koji svaki ima svoj "izlaz" u vidu re{ewa koje je mogu}e
ostvariti i odvojiti u datom ternutku od ostalih "dugoro~nijih" strate{kih predloga.
4. Osnovni oblik OPERATIVNOG delovawa u tr`i{no-pluralnim uslovima je formirawe {iroke
skale velikog broja re{ewa u vidu PONUDE, ~iji je “asortiman” mogu}e dobro proveriti i iz
wega adekvatno BIRATI po principu prava re{ewa za pravo mesto u pravom trenutku .
5. Komercijalni oblik delovawa mora da dobije MARKETIN[KU dimenziju koja }e omogu}iti
pravovremeno aktivirawe potencijala i plasirawe resursa.
6. ^itav proces planirawa i delovawa neophodno je da prati ekonomska logika i analiza
INVESTICIONIH ULAGAWA i ostvarewa PROFITABILNE DOBITI na svim nivoima
planiranog razvoja.
7. Ceo proces "MARKETIRAWA" treba da ima za ciq O@IVQAVAWE prostora u skladu sa
wegovim IDENTITETOM, te wegovu "nadgradwu" i iskazivawe i plasirawe wegovih
specifi~nosti i prednosti u odnosu na ostale celine iz wegovog okru`ewa.
8. Markenti{ki koncept obuhvata PROMOVISAWE kao prethodnicu "poslovawa" a profit kao
ciq.
9. Modelovawe urbanog razvoja treba zasnovati na vi{e modelskih osnova:
• Model ODR@IVOG RAZVOJA imao bih za ciq vezivawe za stvarnost sa svih aspekata ekolo{kog, tehnolo{kog, ekonomskog, ... itd.
• Koncept OSTVARQIVE VIZIJE u sebi nosi povezivawe kreativne budu}nosti i pragmati~ne
stvarnosti.

1.1.2.2. Metodska osnova rada
Pristup formirawu metodske osnove zasnovana je na primeni savremenih tehnika delovawa:
−

Procesno planirawe

−

Dinami~ko programirawe

−

Algoritmovawe

−
−

Katalo{ko projektovawe
Multimedijalno dizajnirawe

U strukturi "TRASIRAWA" kvalitetnog "re{ewa", stalno su prisutna tri pitawa u me|usobnom
sadejstvu koja tra`e odgovore na pitawa:
− [ T A treba da obuhvati re{ewe?
−
−

K A K O do}i do wega?
K A K V O po sastavu treba da bude?

POSTUPAK RADA zasnovan je na savremenim metodolo{kim osnovama aktivirawa i ostvarewa
dobiti za sve aktere razli~itih interesa, {to zahteva postupak koji je:
− SUKCESIVAN, jer se sastoji iz vi{e koraka,
− ZAOKRU@EN, jer je svaki korak celina za sebe i ulaz za ostale,
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−
−

CIKLI^AN, jer ostvaruje povratnu spergu izme|u koraka, i
EFEKTIVAN, jer svaki korak daje svoj rezultat koji je upotrebqiv.

PLANSKI POSTUPAK odvija u 4 osnovne faze u vidu zaokru`enih CIKLUSA i jednog pripremnog
koraka.
Svaka od navedenih faza predstavqa zaokru`eni ciklus i zavr{ni oblik svake faze ima oblik
kataloga u kome se unose katalo{ke ponude raspolo`ivih resursa i potencijala sa kojima se
izlazi na tr`i{te i prelazi na realizaciju programa, projekta i sadr`aja koje "tr`i{te"
prihvati. U tom kontekstu, po fazama rada kredvi|aju se slede}i "Katalozi":
"0" ciklus

PRIPREMNI KORAK
Ima za ciq da izvr{i pregled planskog ura|enog i ostvarenog (iz prethodnih i vi{ih
planova) u odnosu na plan i da se dobije "PRESEK" stawa kao polaznog inputa u
procesu formulisawa daqeg razvoja.

I ciklus

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

II ciklus

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

III ciklus

KORAK REGULACIJE
Ovaj ciklus ima za ciq da sagleda i razmotri varijantne mogu}nosti razvoja
fizi~kog sklopa i mogu}nosti wegove re-regulacije na razli~itim prostornim
nivoima, po~ev od urbane matrice, pa preko mre`a ostalih urbanih funkcija
(centralnih, rekreativnih, radnih, ...), do osnovnih fizi~kih urbanih elemenata
(parcele, bloka, ulice...).
Kao izlazni rezultat formira se katalog PRAVILNIKA u vidu ponude principa i
kodeksa regulacije (nivelacije - parcelacije - organizacije, ...itd.) fizi~kog sklopa
za razli~ite prostorne segmente na razli~itim urbanim nivoima (objekta-parcela,
ku}a - ku}i{ta, ulica, slobodnih prostora, bloka...), a u funkciji ostvarewa realno
potrebnih i "tr`i{no" potvr|enih programa.

IV ciklus

KORAK MODELOVAWA
Svrha ove faze rada je PREOBLIKOVAWE (remodelovawe) fizi~kih sklopova
urbane strukture.
Izlazni rezultat predstavqa KATALOG MODELSKIH OPCIJA, oblikovawa,
opremawa i ure|ewa urbanih elemenata (ku}a, ulica, trgova, ...) i celina (blokova,
kvartova, ...) u ciqu formirawa ponude razli~itih fizi~kih sklopova za razli~ite,
specifi~ne potrebe.

Ceo tok rada po svim fazama bi pratila komparativna analiza ("Kompletna filtracija") svake od
ponu|enih mogu}nosti razvoja (varijanti, alternativa, trendova, ...) po slede}im sistemima
vrednovawa:
1.

ATRAKTIVNOST (privla~nost) arhitektonsko-urbanisti~kog prostora nasle|enog ili
novouobli~enog, bi se vrednovala proverom ostvarenog stepena privla~nosti, posle reregulacije i re-modelacije prostora.

2. EFEKTIVNOST predlo`enih re{ewa bi predstavqala proveru mogu}nosti ostvarewa dobiti
u procesu investirawa po tr`i{nim mehanizmima.

3. EFIKASNOST prostornih re{ewa bi se proveravala kroz utvr|ivawe ostvarenog stepena
komunikativnosti u prostoru na svim nivoima (~ulno-perceptivne, tehnolo{ko-funkcionalne,
komunalno-dostupne ... ).
4. KVALITET `ivotne sredine je vrednost koja ima "presudnu re~" prilikom utvr|ivawa
kvalitativnog doprinosa ponu|enih re{ewa, a odnosi se na dostignuti nivo za{tite prirodnih
resursa i unapre|ewa ~ovekove sredine (stambene, radne ... ).
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1.2.1.3. FORMALIZACIJA metodskog postupka izrade planova po modelu "otvorenog plana
OSTVARQIVE VIZIJE" prema Закону о планирању и изградњи (Службени гласник
Републике Србије бр.47/03)
Polaze}i od zakonske regulative, a sa ciqem i odabirom modela koji proisti~u iz programskog
zadatka, pru`a sigurne osnove za REALIZACIJU" izvr{ena je FORMALIZACIJA ponu|enog
metodskog marketin{kog postupka izrade Urbanisti~kih planova po modelu OTVORENOG PLANA u
ciqu formirawa procedure OSTVARQIVE VIZIJE, koja proizilazi iz Закону о планирању и
изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.47/03)

B. METODSKO - MODELSKA
STRUKTURA KONCEPTA
OTVORENOG
URBANISTI^KOG PLANA
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1.2.2. ФАЗЕ IZRADE PLANA
Postupak izrade plana odvijao se kroz tri faze odnosno tri koraka:
•
I korak – INVENTARISAWE
Prvi korak obuhvata identifikaciju postoje}eg stawa sa mogu}nostima razvoja
odre|enih prostornih podcelina razmatranim kroz vi{e alternativa razvoja.
Informacije se prikupqane na razi~ite na~ine: direkno sa terena-detaqnim snimawem
postoje}eg stawa na nivou urbanih blokova ili kvartova i wihovim prikazom u vidu
katalo{kih listova. Svakom bloku ili kvartu je dodeqena je planska {ifra na osnovu
koje je izvr{eno bilansirawe postoje}eg stawa; zatim uvidom u postoje}u plansku
dokumentaciju-postoje}i planovi ni`eg i vi{eg reda, uvidom u postoje}e studije,
zahtevima za promenu namene i ostalu relevantnu dokumentaciju od strane javnih i
oslalih slu`bi.
•

II korak – PROGRAM ZA IZRADU PLANA GENERALNE REGULACIJE

Na osnovu zakqu~aka dobijenih iz prethodne faze kao i projekcije budu}eg razvoja
grada definisan je Program za izradu Пlana гeneralne regulacije kroz otvarawe
{irokih mogu}nosti za razvoj i realizaciju razli~itih interesa vezanih za prostor.
Program je definisan kroз generalnu strategiju razvoja prikazanu kroz ciqeve razvoja
i projekciju urboekonomskog razvoja koja je razra|ena kroz razli~ite sektore tj.
sektorske strategije.
•

III korak – PREDLOG PLANA

Na osnovu usvojenog Programa za izradu plana generalne regulacije, na
skup{tinskoj proceduri, pristupilo se izradi Nacrta plana generalnе regulacije.
Osnovni ciq Пlana гeneralnе regulacije je da obezbedi prilago|avawe op{tih i
posebnih uslova za ure|ewe prostora i grada neophodnim promenama, novim
dru{tvenim potrebama i mogu}nostima koje se mogu odrediti danas, u neposrednoj
budu}nosti i du`em periodu razvoja. Пlan генералне reгulacije kroz Nacrt plana
treba da redefini{e i obogati
smernice i uslove za ure|ewe prostora kojima se
posti`u vidqivi rezultati u izgledu i funkcionisawu grada. Nacrt plana гeneralnе
regulacije izra|en je u skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik RS br.
47/03) , Pravilnikom o sadr`ini i zradi planskih dokumenata (Sl. glasnik RS br.
60/03) i Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из 2006.године.
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2.0. POLAZNA OSNOVA RAZVOJA
2.1. Pravni osnov
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ОСЛУША
У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА

Правни основ се налази у Закону о планирању и изградњи (Службени гласник бр.47/03), а на
основу чланова овог закона 35, 38, 42, 45, 46 и 50. План се ради на основу члана 38. овог закона и
садржи :
1. поделу грађевинскoг реона на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште;
2. трасе, коридоре и капацитете ѕа саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и
другу инфраструктуру;
3. висинске коте раскрсница улица (нивелациони план)
4. намене површина које су претежно планиране у грађевинском реону,
5. поделу на зоне или целине са истим пртавилима градње
6. локације за јавне објекте.

2.2. Planske uslovqenosti
Предлог плана генералне регулације подручја Ослуша на Тари ради се на основу Просторног
плана Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 13/96), Просторног плана општине Бајина
Башта (Службени гласник општине Бајина Башта), Просторног плана подручја посебне намене
Националног парка Тара (Службени лист СРС 3/89 od 04.02.19989.g).

2.2.1. Извод из PP Srbije
На основу посебних циљева ПП Републике Србије до 2010 год., можемо издвојити два циља која
се посредно односе на обрађено подручје.
• Активирање нових подручја са доминантним природним туристичким ресурсима, који
истовремено чине и главне развојне потенцијале недовољно развијених подручја, зависних
од трендова тражње.
• Давање већих овлашћења лиокалним заједницама за тржишни третман земљишта и ресурса
у приватној, државној и мешовитој својини у коришћењу туристичких комплементарних
потенцијала.
Развој зоне Националног парка Таре потпада у прву групу приоритета развоја Републике Србије,
међуформираним или започетим целинама и центрима туристичке понуде.
Према дугорочном плану туристичких зона, туристичких регија и туристичких праваца, подручје
Националног парка Таре има ранг Националног значаја, са водећом туристичком активношћу –
летњом рекреацијом и посебним условима развоја у виду: транзитног, језерског, климатског,
еколошког и сеоског туризма.
Шире подручје се налази у појасу интензивног развоја секундарног значаја.
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2.2.2. Naseqe prema PP Nacionalnog parka
Положај предметног подручја у НП Тара

Површине намењене туризму на подручју Ослуше
Грађевинска подручја туристичких центара обухватају у својим границама следеће
површине:
- Ослуша - 240 ha. Граница иде на северу границама одељења 19, 20, 21, 87, 88, 89, 93,
94, 95, 119, 121, 122, 177 и 172 ГЈ "Тара". Туристички центар Ослуша налази се у
непосредној близини Митровца са мањим смештајним капацитетима од претходна три
центра у друштвеној и приватној својини и рекреативно-спортским садржајима.
Грађевинско подручје овог центра обухвата 240,0 ha. - Шумско-туристички пункт Предов
Крст налази се у непосредној близини највреднијих природних ловно-научних и ловноузгојних резервата и због тога има посебну функцију везану за основне активности
Националног парка: заштита природе, шумарство и др. Грађевинско подручје обухвата
102,0 ha.
У овом простору предвиђа се изградња туристичких и пратећих објеката у новопланираном
туристичком центру Ослуши.
Привредни развој подручја
У складу са наведеним приоритетима најзначајније место у будућем развоју имају
следеће делатности: активности везане за очување, заштиту и унапређење природних
вредности; очување, унапређење и проширење шумског фонда уз експлоатацију која не
угрожава природне вредности подручја; развој пољопривреде, примарна производња
природне хране и сточарства прилагођеног природним условима; развој туризма са
пратећим активностима, угоститељством, трговином, занатством, односно малом
привредом, које повећавају запосленост у подручју и даље развој и унапређење супра и
инфракструктуре.
Туризам

Према утврђеним режимима заштите Просторног плана НП Тара одређене су зоне у односу на
степен заштите. На подручју Плана генералне регулације налазе се следеће зоне заштите:
-

Зона 3 степена – обухвата површине планиране за шумарство, пољопривреду, активни
развој планинског туризма, рекреације и спорта, супра-и инфра-структурну изградњу
објеката, као и друге делатности и активности.
Зона 3 степана заштите обухвата грађевинско подручје туристичког центра Ослуше (240 ha).
У просторно-функционалним целинама ван I и II степена заштите обухваћено је подручје
Равне Таре (5.543,29 ha) , шумско-туристичко подручје са туристичким центрима Митровац,
Шљивовица, Калуђерске Баре и Ослуша, чије границе су утврђене претходно описаним
границама предеоних целина Клисуре Дервенте, Рача и Рачанска Шљивовица у II степену
заштите. На овом подручју су заступљене претежно шуме у друштвеном власништву ГЈ
"Тара", "Калуђерске баре" и ГЈ "Рача", ливаде и пашњаци и грађевинска подручја.
На територији Ослуше у заштитне шуме спадају све шуме у оквиру грађевинског подручја.

У периоду до 2005. године ( временска пројекција из ПП НП Тара), објекти развоја
туризма и даље треба да буду на: Калуђерским Барама, боравишно-транзитном центру,
Шљивовици, боравишно-спортском центру, Митровцу, одмаралишном и едукативном
центру, новопланираном центру Ослуша, боравишно- рекреативном центру. У заштитној
зони ови објекти би били у насељу Перућац, комплементарном туристичком центру.
Промене у структури туристичке понуде захтевају комплетирање туристичке
инфраструктуре са спортско-рекративним садржајем (изградња скијашких стаза, стаза за
шетњу, планинарење, лов, јахање, изградњу радних спортских објеката и терена и др.),
односно допуну туристичке инфраструктуре у центрима Калуђерске Баре и Митровац и
изградњу нове на Шљивовици и Ослуши.
Примарну туристичку понуду подручја чине рекреативне активности и оне представљају
основ за утврђивање граничних капацитета коришћења простора, однос оптималан број
посетилаца у једном дану.
У планском периоду повећање туристичких капацитета извршиће се доградњом
постојећих и изградњом нових смештајних капацитета у складу са Просторним планом.
Према планираној просторној дистрибуцији туристичких лежајева на територији Ослуше
предвиђа се 500 лежајева у 2005-ој години.
Туристички центар Ослуша налази се у близини Митровца изнад страних падина према
Дрини непосредно уз тарску магистралу, са планираним смештајним капацитетима од 500
лежајева у друштвеној и приватној својини и рекреативно-спортским садржајима. Својим
пејзажно-амбијенталним и другим природним карактеристикама овај центар представља
најатрактивнији простор за изградњу. Спортски садржаји везани претежно за равне терене,
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као што су стрељаштво, коњарство, нордијско смучање, спортске и забавне игре, могу се
организовати на овом локалитету.
Ослушу и Митровац, с обзиром на просторну блискост као и планиране заједничке
спортско-рекреативне површине, треба развијати као комплементарне туристичке центре.
Мрежа функције насеља
Новопланирани туристички центар Ослуша са пратећим садржајима допуњује мрежу
сталних насеља;
На подручју Националног парка и заштитне зоне, вертикалном рејонизацијом простора,
формиране су четири висинске зоне са насељима:
- зона од 1000 до 1250 m подручје са засеоцима Јагоштице и Заовина, Коњске Реке и
туристичким центрима Калуђерске Баре, Шљивовица, Митровац и Ослуша и викенд насеља
Добро и Љуто Поље

2.3.Стање, потенцијали и ограничења за развој
Prirodni uslovi
Potencijali za razvoj podru~ja Oslu{a prvenstveno poтi~u od prirodnih uslova i okru`ewa. U
morfolo{kom pogledu
podru~je Oslu{e se generalno mo`e okarakterisati kao zatalasana
visoravan, prose~ne nadmorske visine oko 1000 m.
Teren se obodno od we, u pravcu severa i zapada,naglo spu{ta, gde razlike u nadmorskoj visini
dosti`u i 550 m (podru~je O{tre stene i Maliwaka), a sam rejon Oslu{e se zavr{ava vrhovima koji
predstavqaju rubni pojas, pre pada terena. Ove ta~ke velike nadmorske visine redom
predstavqaju potencijalne vidikovce, s pogledom na Drinu,ali pogled trenutno ometa visoko
rastiwe.
U pravcu ju`no i isto~no od podru~ja Oslu{e nadmorska visina je u porastu, ali je nagib terena
znatno bla`i (uspon ka Suvoj Glavi).
Ova je visoravan tipi~na za planinu, gde potpuno, ili bar pribli`no, ravnog terena gotovo da i
nema.To su uglavnom {umovite padine ispresecane samo {umskim putevima.
Jedno od karakteristi~ih obele`ja reqefa na ovom podru~ju jesu vrta~e, odnosno uvale ili
potonu}a terena.Ovo su udubqewa, koja retko prelaze stotinak metara u promeru, ali se u nekim
delovima nadovezuju jedna na drugu, formiraju}i ne{to ve}a podru~ja, za koja su ova potonu}a
terena osnovna karakteristika. Neretko je bar jedna strana vrta~e izuzetno strma, te je pristup
ograni~en. Zbog osobina tla u ovim se udubqewima ne zadr`ava voda, ve} oti~e nekim podzemnim
putevima, ka {upqinama u dubini tla, na koje postojawe ovakvih uvala i ukazuje.
Vazdu{ne struje koje se sudaraju nad ovim podru~jem blagotvorno deluju na osobe s oboqewima
respiratornog trakta.
Kada je u pitawu biqni svet {ume su pravo obele`je Oslu{e, od kojih su neke su te{ko
prohodne. [ume zuzimaju procentualno najve}i deo povr{ine, i svi su ostali elementi u
zavisnosti od {uma. Ve}ina {uma je po sastavu crnogori~na, dok su neke sa primesama belogorice.
Vrste koje preovla|uju сu smr~a, beli bor, mada ima i crnog, zatim kleka, jela...
Proplanci i poqane sme{teni su izme|u {umskih celina, i na wima preovla|uju planinske
trave, od kojih mnoge lekovite.

Stvoreni uslovi
Infrastruktura
stawe infrastrukture je u ovom trenutku osnovna ko~nica razvoja podru~ja Oslu{a.
Najve}i problem je nedostatak elektrodistributivne mre`e, pa je ve}ina objekata bez elektri~ne
energije. Vodovodna mre`a postoji, ali пitawe fekalne kanalizacije nije re{ene, odnosno i tamo
gde postoje septi~ke jame, one nisu tehni~ki korektno izvedene i ne prazne se .
stawe komunikacionih saobra}ajnih mre`a je lo{e. Ve}ina puteva je u veoma lo{em stawu, a
dva koja su prohodna bez ve}ih problema i za putni~ka vozila nisu me|usobno povezana na nivou
podru~ja. Mnogi putevi su веома лоше одржавани, dok se zatim pretvaraju u {umske puteve,
непроходне за путничка возила.
nivoi tehni~ko-tehnolo{ke opremqenosti su na zanemarqiom nivou. Komunikacija sa ovog
podru~ja mogu}a je mobilnom telefonom iskqu~ivo sa pojedinih ta~aka, tj. pokrivenost Oslu{e
mre`om mobilne telefonije je zanemarqiva. Samim tim iskqu~eni su i moderni vidovi
komunikacije i pristupa informacijama kao {to je internet. Нe{to boqe je stawe s prijemom
televizijskog i radio programa.
Stanovni{tvo i kori{}ewe zemqi{ta
Za podru~je Oslu{e mo`e se re}i da je retko naseqeno. Sem retkih stalno naseqenih (svega 2
porodice), jedan broj stanovnika ovde provodi topli deo godine, dok su neki ovde obitavaju samo
vikendom u svojim ku}ama za odmor. Objekti su naj~e{}e tako i grupisani - po intenzitetu i na~inu
kori{}ewa u toku godine. Gotovo svi objekti su sme{teni na ~istinama , dok su retki oni koji se
nalaze na nekom mawem proplanku unutar {ume.
Najmawе radijuse kori{}ewa zemqi{ta imaju vikend - posetioci, dok stalni stanovnici zalaze
i duboko u {umu, naj~e{}e zbog eksploatacije drva za ogrev i drvne gra|e. Ve}ina, ipak, svoj
boravak i aktivnosti vezuje za poqane i proplanke, pa ve}i deo Oslu{e koji je pod {umom i te{ko
prohodan ostaje gotovo preko cele godine nedirnut od strane qudi.
Privreda
Sem dve pilane i eksploatacije drveta privredna delatnost se svodi na uzgoj biqnih kultura i
sitne stoke, a i to ne u velikom obimu. Uglavnom se radi o ekstenzivnoj poqopriвredi i
sto~arstvu.
Uzgajane biqne vrste se u ovom planinskom predelu svode na omalene povrtne ba{te, vo}wake i
cvetne ba{te. Vo}waci se, tako|e, ~esto nalaze u sklopu pro{irenog dvori{ta, i retko prelaze
desetak stabala..
Uzgojem doma}ih `ivotiwa se bave i stanovnici koji su tu preko cele godine, ali i oni koji su ovde
samo tokom leta.

POTENCIJALI ZA RAZVOJ PODRU^JA OSLU[A
Potencijali koji se name}u kao osnova budu}eg razvoja prvenstveno se odnose na prirodne
uslove. Bogatstvo biqnog i `ivotiwskog sveta, kao i vazdu{ne struje koje blagotvorno deluju na
osobe s oboqewima respiratornog trakta upu}uju na razvoj zdravstvenog i eko-turizma.
Ovo, me|utim, more biti pra}eno razvojem ihfrastrukture, posebno vezane za brigu o otpadu i
otpadnim vodama, da se ne bi uni{tavala priroda i koja je osnovna komparativna prednost ovog
podru~ja.
Razvoj proizvodwe i poqoprivrede nema osnovu u sad{wem stawu ovih grana, a tako|e bi trebalo
voditi ra~una da se preventivno deluje na potencijalne zaga|iva~e.
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STAWE, POTENCIJALI I OGRANI^EWA ZA RAZVOJ PROSTORA ZA REKREACIJU I TURIZAM
Potencijali i ograni~ewa za razvoj Oslu{e sagledavani su u odnosu na :
a)

b)

Poziciju Oslu{e u odnosu na ukupni razvoj turizma na Tari i mogu}nosti razvoja turizma
na Ravnoj Tari ~ime se defini{u wene specifi~nosti i komparativne prednosti ali i
uloga u formirawu celovite i zaokru`ene turisti~ke ponude ~itave regije
Specifi~ne prirodne i stvorene uslove na teritoriji Oslu{e i neposrednom okru`ewu
~ime su identifikovane posebne vrednosti podru~ja koje je potrebno za{tititi i/ili
afirmisati, prirodne i stvorene pogodnosti za odre|ene vidove rekreacije kao i lokacije
turisti~kih atraktera i ponude turisti~ko-rekreativnih sadr`aja koji sa jedne strane
opredequju kretawa u prostoru i intenzitet wegovog kori{}ewa a sa druge upu}uju na
potrebu uvo|ewa novih rekreativno-turisti~kih sadr`aja kako bi se upotpunila
turisti~ka ponuda naseqa.

Izdvajaju se slede}e bitne odrednice koje opredequju koncept razvoja turizma i rekreacije u
Oslu{i1
•

•

•

1

Specifi~an polo`aj
Tangencijalno povu~ena u odnosu na saobra}ajncu K.bare- Mitrovac,
Potencijalno se mo`e razvijati komplamentarno sa Mitrovcem ali prirodno morfolo{ke
karakteristike prostora ~ine mogu}im i weno povezivawe sa Sokolinom razli~itim vrstama
rekreativnih putawa. Kontrast ambijenata Sokoline i Oslu{e ~ini tako|e potencijal za wihov
komplamentarni razvoj.
Prirodne vrednosti i atraktivnost prirodnog predela: [uma - potencijal ali i ograni~ewe za
razvoj predstavqa gusta {uma koja uslovqava izbor rekreativnih sadr`aja budu}i d a bi je trebalo
u {to ve}oj meri sa~uvati. Atraktivna je za ure|ewe kao park-{uma sa pe{a~kim i trim stazama,
stazama zdravqa, izletni~kim punktovima, specifi~nim igrali{tima za decu... i ure|ewe mawih
rekreativnih i sportsko-rekreativnih terena uz objekte na proplancima uz obod {ume. Ravan teren
predstavqa posebnu pogodnost za razvoj odre|enih vrsta rekreativnih sadr`aja u Oslu{i. Sa jedne
strane on pogoduje locirawu sportsko-rekreativnih terena a sa druge posebno pogoduje razvoju
sistema rekreativnih staza za nordijsko skijawe, rekreativnu vo`wu bicikla (mountain bike) i
{etwu. Tako|e, postoji i mogu}nost uspostavqawa kontinualnog sistema staza koje povezuju
Sokolinu i Oslu{u i koje bi se mogle urediti za nordijsko skijawe zimi odnosno pe{a~ewe ili
biciklizam leti. Razvoj mre`e turisti~ko-rekreativnih prostora u Oslu{i uslovqen je slede}im
faktorima:Wild-life koridori - koridori `ivog sveta - izme|u ostalog predstavqaju i prostor
migracija `ivotiwa.ovi koridori nalaze se i na Oslu{i ( divqe sviwe) pa je u planirawu prostora i
wihovu za{titu potrebno uzeti u obzir.Submli} brdo - kao kontrast ravnom delu omogu}ava uve}awe
raznovrsnosti u rekreativnom kori{}ewu prostora(ure|ewe vidikovca, ...)
Prostorno funkcionalna struktura i razvijenost naseqa. Iako Prostornim planom NP Tara 1989.g
planirana za razvoj kao turisti~ki centar do danas to nije ni u najmawoj meri ostvareno. Na prose~noj
visini od 1000m i u gustoj {umi sa brojnim proplancima i zadovoqavaju}e infrastrukturno
opremqena razvijala se u pravcu formirawa malih, jasno izdiferenciranih vikend naseqa. Razvoj u
ovom pravcu bi se mogao o~ekivati i u budu}nosti uz stvarawe mogu}nosti za otvarawe mawih
sme{tajnih kapaciteta u vilama i pansionima ili eventualno razvoj stacionarno odmori{nog punta
tipa turisti~kog sela sa bungalovima- budu}i da takva graditeqska konfiguracija odgovara
mikroambijentalnim celinama Oslu{e u kojima je mogu}e graditi. Grani~ni sme{tajni kapaciteti
Oslu{e utvr|eni su Prostornim planom NP Tara i iznose 500 le`ajeva.

detaqnija analiza data je u Programu razvoja, odnosno u Dokumentaciji Plana

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Постојеће стање развијености јавних служби указује на веома оскудне садржаје у овом
домену, који су углавном у сагласности са тренутним потребама постојећег сталног
становништва.
МРЕЖА НАСЕЉА И ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА
Опште карактеристике су следеће:
(1)Веома ретка насељеност, мање од 7 сткм2 на подручју НП Тара; (2)Одсуство насеља
вишег реда; (3)Заступљеност малих, примарних насеља са изузетно малим бројем стално
насељеног становништва; (4)Велика расутост насеља у пречнику од 5-6 км, тешко уочљиве
просторне целине и непрепознатљивост насељских атара; (5)Велика заступљеност викенд и
туристичких зона, уз релативно велики број корисника који имају повремене и дисконтинуалне
(сезонске) потребе у домену јавних служби; (6)Њихова неравномерна просторна
дистрибуција; (7)Релативна опслуженост саобраћајном инфраструктуром, у смислу
дефинисаности траса и коридора, али уз велике разлике у погледу капацитета и бонитета
саобраћајница.
У планском периоду прогноза повећања повременог становништва креће се у распону од
укупно 400-600 становника, уз коришћење различитих видова смештајних капацитета. Не
предвиђа се значајнија могућност развоја насеља са сталним становништвом, с тим што се
задржава постојеће стално становништво и капацитети становања.
Ослуша представља један од значајних туристичко-рекреативних пунктова тарског
подручја, чији развој употпуњује мрежу садржаја и богатство укупне понуде. У ширем
окружењу највећи центри насеља су: Бајина Башта (седиште општине), Перућац и Заовине
(центри заједница насеља).
Перућац после града Бајине Баште представља највећи општински центар и као такав
има улогу у пружању различитих сервиса околним насељима, а пре свега онима у
гравитационој зони опслуживања (у радијусу 3-5км). Центар заједнице села Заовине, иако
распршен на више целина-заселака, представља центар пружања услуга јавних служби у
редијусу од 3-5 км, па и шире.
Постојећи садржаји јавних служби
Ослуша од постојећих садржаја јавних служби не располаже капацитетима. Остали
постојећи и потенцијални садржаји од интереса за развој јавних служби су: хотелски
капацитети, туристичко село, викенд насеље. За коришћење осталих јавних сервиса Ослуша
гравитира Бајиној Башти, односно Перућцу.
2. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Принципи развоја јавних служби у ПГР Ослуша односе се на равноправност свих
корисника у односу на могућности коришћења сервиса јавних служби, без обзира на њихову
неравномерну просторну дистрибуцију и разнородне захтеве, као и (дис)континуитет у
испољавању потреба у домену јавних служби. Овај принцип треба да се оствари
одговарајућом просторном дистрибуцијом објеката уз прихватање нових модалитета рада и
власничких аранжмана појединих служби, односно уз максимално коришћење опције
мобилних служби.
Концепт се заснива на тзв. караванском моделу активирања подручја. Примена
караванског модела активирања подручја даје могућност различитих комбинација модела
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развоја и видова сервиса, са циљем повезивања атрактера на различитим растојањима,
различите понуде и нивоа услуга, односно привлачења различитих категорија корисника.
Овакав приступ омогућава са једне стране, задовољење што веће лепезе потреба корисника,
а са друге стране, интегративни приступ корићењу природних и туристичких потенцијала
подручја.
У ужем смислу, концепт развоја јавних служби заснива се на примени модела
«колективног опслуживања» насеља истог или различитог ранга и позиције у мрежи насеља,
што значи да ће се овим Планом тежити да се постигне целовита опслуженост заједнице
насеља од интереса, а не појединачна концентрација садржаја у једном насељу вишег ранга
(што је био најчешће примењиван приступ у плановима). При томе, свако насеље, сходно
специфичностима и потенцијалима развоја има заступљен врсту, капацитет и модалитет рада
јавних служби који му највише одговара. Стога је битно нагласити да се опремљеност
насеља-подручја Ослуша јавним сервисима мора посматрати у контексту развоја
осталих плански третираних тарских подручја, јер појединачну комплетну
опремљеност овим сервисима није могуће постићи у границама рационалних и
спроводивих планских решења. Битно је такође нагласити да се концепција развоја
ослања у највећој могућој мери на развој саобраћајне мреже и сабраћајница свих
рангова, како би се обезбедила квалитетна комуникација између насеља истог или
различитог хијерархијског нивоа.

2.4. Ciqevi razvoja
Ciqevi razvoja podru~ja Oslu{a baziraju se na opredeqewu da se odr`ivi razvoj, uz za{titu
prirodnih dobara i resursa, usmerava ka eko i zdravstvenom turizmu. U tom smislu
definisani su slede}i ciqevi:
PRIMARNI CIQEVI
O~uvawe prirodnih dobara i neobnovqivih resursa uz wihovo optimalno kori{}ewe.
Promovisawe podru~ja Oslu{e kao turisti~ke destinacije zdravstvenog i eko-turizma u
okviru razvoja nacionalnog parka u turisti~ki centar od nacionalnog zna~aja.
Razvoj infrastrukture- prvenstveno elektrodistributivne mre`e i telefonije.
Regulisawe upravqawa otpadom i otpadnim vodama.

Razvijawe infrastrukturnih mre`a i upravљawa otpadom.
OPERATIVNI CIQEVI
Locirawe terena i zatvorenih prostora za rekreaciju u okviru zona predvi|enih za gradwu i
tako ostvarivawe funkcionalnih me|uodnosa sadr`aja i o~uvawe prirodnih dobara.
Locirawe rekreativnih sadr`aja koji ne podrazumevaju izgra|ene terene i objekte i
izletni~kih odmori{ta punktova u zonama koje povezuju zone s sme{tajnim kapacitetima.
Karakter i stepen ure|ewa i opremawa svakog zasebnog prostora uskla|uje se sa za{titom
prirodne sredine.
Podsticawe u~e{}a lokalne zajednice u planirawu, projektovawu, realizaciji i odr`avawu
rekreativnih prostora.
Koncentracija centralnih sadr`aja u za to definisanim puktovimа.
Razrada konkretnih projekata razvoja infrastrukture i programa za re{avawe problema s
otpadom i otpadnim vodama.
Rekonstrukcija putne mre`e, prema planu implementacije, i odr`avawe iste.

2.4.2. Циљеви развоја јавних служби
Примарни циљ развоја јавних служби јесте:
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ У САГЛАСНОСТИ СА ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ ПОДРУЧЈА И ОЧУВАЊЕМ
ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Секундарни циљеви развоја јавних служби су:
o Обезбеђивање неопходног нивоа услуга јавних служби примерено потребама локалне
заједнице и демографским потребама
o Обезбеђивање просторне дистрибуције објеката сходно циљевима и концепту очувања
природних ресурса и посебним условима будуће градње
o Унапређење саобраћајне мреже како би се постигли максимални ефекти опције мобилних
јавних служби
o Стварање услова за увођење нових власничких и организационих аранжмана рада јавних
служби.

Formirawe mre`e postoje}ih i planiranih sadr`aja.
Stimulacija preduzetni{tva i zapo{qavawa instrumentima poreske politike.

Стечене планске обавезе и плански основ за израду плана развоја јавних служби

POSEBNI CIQEVI
Potencirawe prirodnih vrednosti i za{tita prirode, kao bazi~nog resursa za razvoj turizma
na ovom podru~ju.
U ciqu o~uvawa ekosistema i ambijenta predvi|a se grupisawe sadr`aja u punktove, koji su
me|usobno odvojeni zonama {ume i rekreacije, a umre`eni u jedinstven sistem sme{tajno
rekreativnih sadr`aja.
Obezbe|ivawe {to raznovrsnije i bogatije ponude sportsko-rekreativnih i drugih sadr`aja
na otvorenom.
Sanacija veze dve postoje}e va`nije saobra}ajnice, kao i podizawe boniteta istih.
Sanacija i odr`avawe postoje}ih pristupnih saobra}ajnica, kao i regulisawe spontano
nastalih pristupa.

Стечене планске обавезе и плански основ за израду плана развоја јавних служби представља
ПППН НП Тара (Службени гласник СРС, 3/89), као и Програм заштите и развоја подручја
Националног парка Тара (2002-6.).
Просторни план посебне намене НП Тара дефинише циљеве од интереса за развој јавних
служби(и то посредно и директно), а то су:
Општи циљеви: заштита, унапређење и наменско коришћење посебних природних вредности
подручја кроз просторно-планске мере обезбеђења екосистема; сврсисходно коришћење
елемената природне средине и утврђивање услова за рационално газдовање укупним природним
потенцијалима.
Посебни циљеви: усмеравање развоја постојећих и нових активности у области туризма и
рекреације и задовољење културних потреба у коришћењу подручја; развој едукације,
презентације и научног истраживања подручја Националног парка Тара.
Програм заштите и развоја подручја Националног парка Тара (2002-6.) у општем смислу
дефинише прецизније природне вредности које дају оквир могућностима изградње и активирања
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подручја. Програм поред осталог, дефинише задатке у области развоја активности образовања и
васпитања за заштиту животне средине и научно-истраживачки рад.

•

Obezbe|ewe kontinuiteta u funkcionalnom i prostornom povezivawu turisti~ko- rekrativnih
sadr`aja: nadovezivawem, integrisawem, koncentracijom, povezivawem sli~inih i razli~itih
prostora namewenih rekreaciji i turizmu

CIQEVI RAZVOJA PROSTORA ZA REKREACIJU I TURIZAM
MOGU]NOSTI, KARAKTERISTIKE I USLOVI ZA RAZVOJ RAZLI^ITIH VRSTA TURIZMA
Ciqevi razvoja turizma i rekreacije na podru~ju Oslu{e zasnivaju se na ciqevima razvoja
Nacionalnog parka Tara definisanim Prostornim planom NP i Programom razvoja NP i ulogom
koju turizam i rekreacija imaju u ostvarewu primarnog ciqa razvoja Naciolnog parka:
za{titi i unapre|ewu prirodnih i stvorenih vrednosti Nacionalnog parka. Sa druge
strane, sadr`aj, kori{}ewe i ure|ivawe prostora za rekreaciju se planira u ciqu {to
boqeg zadovoqavawa rekreativnih potreba stanovnika i turista kao i doprinosa
turisti~kom (privrednom) razvoju naseqa. Ovi faktori istovremeno odre|uju i osnovne
ciqeve razvoja turizma i rekreacije na podru~ju Oslu{e kao i zadatke koji iz wih proisti~u:
1) Razvoj turizma i rekreacije u skladu sa o~uvawem, za{titom i unapre|ewem posebnih prirodnih,
predeonih i ambijentalnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara
Bez obzira {to je re~ o gra|evinskom podru~ju - planirawe kori{}ewa, izgra|ivawa i ure|ivawa prostora
za turizam i rekreaciju Oslu{e treba da budu u funkciji realizacije primarnog ciqa razvoja NP za{tita i unapre|ewe prirodnih i stvorenih vrednosti i wihove afirmacije.
• Za{tita prostora posebnih ekolo{kih, kulturno-istorijskih i estetskih vrednosti
• Vrednosti i svojstva predela predstavqaju polazne osnove u stvarawu i razvoju funkcionalnoprostornih mre`a rekreativnih prostora.
• Razvoj rekreativno-edukativnih programa kojima se afirmi{u prirodne i stvorene vrednosti
Oslu{e i Nacionalnog parka

Koncept ponude turisti~ko rekreativnih sadr`aja kao i wihova distribucija u prostoru
uslovqeni su i opredeqewem za razvoj Oslu{e kao izleti{ta sa mogu}no{}u razvoja
odre|enih sme{tajni kapaciteta (mawi hoteli, pansioni) .
Prioritet razvoja turizma na Oslu{i ima u prvoj fazi izletni~ki i vikend turizam u postoje}im
kapacitetima.Uz zna~ajnija ulagawa mogu} je i razvoj stacionarnog rekreativno odmarali{nog
letweg i zimskog turizma, a могућ bi bio i razvoj seoskoг, здравственоg i eko turizma.
Preduslov razvoja seoskog i eko turizma je opremqenost doma}instva i adekvatna
prezentacija prostora i prirodnih i kulturnih vrednosti. Предуслов развоја здравственог
туризма јесте формирање здравственог центра.
U tabeli su date karakteristike i uslovi za realizaciju razli~itih vrsta turizma.
ВРСТА ТУРИЗМА

излетнички
и
екскурзиони

2) Razvoj celogodi{we turisti~ke ponude Oslu{e
Prirodni i klimatski uslovi omogu}avaju razvoj razli~itih sezonskih oblika rekreacije na Tari pa razvoj
celogodi{we turisti~ke ponude predstavqa sa jedne strane efikasno kori{}ewe prirodnih
potencijala a sa druge doprinosi privredi podru~ja.
• Obezbe|ewe rekreativnih prostora koje omogu}avaju kori{}ewe sezonski i u toku cele godine
• Razvoj specifi~nih sezonskih turisti~ko rekreativnih programa kojima se isti~u pogodnosti
boravka u razli~itim sezonama (prirodna, kulturna, ekonomska raznolikost)
• Obezbe|ewe prate}ih sadr`aja turizma (trgovina, usluge) u toku cele godine.

стационарни
рекреативно
одмаралишни
летњи
и
зимски
туризам

3) Uve}awe turisti~ke atraktivnosti Oslu{e
Uve}awe turisti~ke atraktivnosti Oslu{e treba da bude usmereno ka razvoju specifi~ne turisti~ke ponude
koja se zasniva na afirmaciji primarnih motiva boravka u Oslu{i. To se ostvaruje realizacijom niza
konkretnih ciqeva i zadataka:
• Formirawe jedinstvenog identiteta Oslu{e
- za{tita i afirmacija posebnih prirodnih i kulturnih vrednosti u prostoru -posebno
vrednosti pejza`a uz obele`avawe i ure|ivawe vidikovaca
- razvoj programa koji afirmi{u etnografske vrednosti Oslu{e i Tare (ozna~avawe i
obele`avawe, nazivi hotela, ugostiteqskih objekata...)
• Razvoj razli~itih oblika sme{tajnih kapaciteta (stacionarni i privremeni, za razli~ite kategorije
turista...)
• Obezbe|ewe bogate ponude razli~itih turisti~ko- rekreativnih programa (kulturni, edukativni,
zabavni, sportsko rekreativni...)
• Obezbe|ewe bogate i slo`ene strukture razli~itih prostora za rekreaciju (za razli~ite kategorije
korisnika, razli~ite nivoe i intenzitet kori{}ewa...)
- Unapre|ewe postoje}ih prostora namewenih rekreaciji
- Ure|ewe novih prostora namewenih rekreaciji i turizmu
- Podsticawe razli~itih oblika investirawa u projektovawe, realizaciju i odr`avawe
rekreativnih prostora i sportskih objekata

еко туризам

здравствени
туризам

сеоски туризам

КАРАКТЕРИСТИКЕ

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

краткотрајан,
дневни
или
полудневни облик туризма
мотивисан
посетом
културно-историјских
вредности или боравком и
уживањем
у
лепоти
природе

−
−
−
−
−
−

масовни
национални
облик
туризма везан за летњи и
зимски
одмор
и
рекреативно-спортске
активности шетње, излети и
планинарење
сакупљање
лековитог и ароматичног
биља, а зими санкање и
скијање...
Условљава дужи боравак на
локацији и тиме адекватан
ниво квалитета у сваком
сегменту туристичке понуде
контакт и упознавање природе
као
и
специфичних
културних вредности су
посебни мотиви еко-туриста

−
−
−
−
−
−

карактерише га дужи боравак у
посебно
квалитетном
природном амбијенту
контакт и упознавање са сеоским
домаћинствима и начином
живота на селу као и
специфичностима локалне
културе, традиције, обичаја
и гастрономије.
везано је за потребу боравка у
квалитетном
природном

−
−
−

природне лепоте
културно-историјске знаменитости
саобраћајна доступност и приступ
уређеност и опремљеност излетничких пунктова
рекреативне путање
пожељно: угоститељство и услуге у мери која не
угрожава основни амбијент
природни и климатски услови:
смештајни капацитети
пратећи спортски, рекреативни и забавни садржаји
разноврсни културно, забавно, едукативни програми
развијена екскурзиона туристичка понуда
пратећи садржаји туризма (ПТТ, амб., трговина ,
услуге)
добра саобраћајна повезаност до подручја и унутар
подручја
постојање рекреативних путања(бициклист.,
пешачке, стазе здравља
информативни пунктови

постојање посебних природних лепота, одсуство
еколошких и естетских загађивача је императив
адекватна и аутентична понуда садржаја и програма,
могућности упознавања локалне културе и
традиције, гастрономије и природних вредности
ваздушне струје које благотворно делују на особе са
обољењима респираторног тракта погодују
развоју здравственог туризма. Услови за његов
развој су исти као за стационарни туризам уз
неопходност квалитетног здравственог центра и
одсуство масовног туризма.
За сеоски туризам је потребно адекватно опремити
сеоска домаћинства и развити интерес мештана
за пружање услуга туристима, што би повратно
допринело унапређењу и стабилизацији ових
села
Посебна погодност је присуство природних и културних
атрактера у непосредној околини , као и присуство
осталих компоненти туристичке понуде на нивоу
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може

окружењу
бити
викенд
одмаралишни
туризма

или
облик

окружења.
дакле
одмаралишном туризму

слично

стационарно

2.5. Urboekonomija
1.Оквирни прорачун трошкова новоградње
Уз План детаљне регулације, по правили се ради оквирни прорачун трошкова новопланиране
изградње свих садржаја, а за објекте од значаја за Републику, уз генерални пројекат ради се
Предстудија оправданости (Предфизибилити студија), а уз идејни пројекат ради се Студија
оправданости на бази које се доноси одлука о изградњи и приступа се изради главног пројекта.
За наше потребе, осим оквирне процене трошкова новоградње Ослуше, даћемо и оквирни
прорачун очекиваних ефеката и на бази тога реално време за које ће се повратити уложена
средства- резиме Студије оправданости.
На бази наших рачуница, ценимо да ће вредност планираних нових садржаја на локалитету
Ослуша на Тари бити следећа:
Програм изградње Ослуше
цене 2006. у 000 динара
1 еур/90 д
Намена

Ослуша

Хотели

47250

Виле, апартмани

23625

Викендице, панс.

154440

Сеоске куће, собе
Екосело, одмар,камп
Мотел, домови
Становање
Укупно смештај

83700
309015

Занати-радиност

1500

Тргов.угоститељ.

79500

Култура

7000

Здравство

5000

Рекреац.спорт

15000

Укупно прат.садр.

108000

Свега објекти

417015

Саобр.инфрастр.

104000

Комунал.инфрас.

42000

Укупно инфрастр.

146000

Свеукупно

563015

Прорачун трошкова урађен је на бази новопланираних лежаја, површина пратећих садржаја и
реалних цена од око 300- 350 еура/м2 без инфраструктуре, која је посебно дата. Сматрамо да је за
све планиране садржаје реално уложити око 563 милиона динара или око 6,3 милиона еура (1
еуро/ 90 динара).
Највећи планирани трошак су смештајни капацитети са укупно 309 милиона динара или око 3,4
милиона еура, а потом пратећи комерцијални и остали садржаји од 108 милиона динара или 1,2
милиона еура и коначно неопходна техничка инфраструктура укупно око 146 милиона динара тј.
1,6 милиона еура.
2.Оквирни прорачун трошкова и добити ( cost- benefitt)
За сваку већу инвестицију корисно је урадити тзв cost- benefitt анализу. За ову прилику, у
недостатку генералног пројекта свих новопланираних садржаја уз које се ради Предстудија
оправданости, урадићемо само оквирну анализу могућих добити, пошто већ имамо прорачун
очекиваних трошкова новопланираних садржаја за четири локације на Тари.
У подручју Ослуше планира се новоградња око 500 лежаја са пратећим садржајима укупне
вредности новоградње од 563.015.000,00 динара. Уколико прихватимо реалну попуњеност од 35%
тј 175 лежаја целогодишње попуњености са ценом од 2000динара по туристи дневно би се
приходовало 350.000,00 динара а годишње 127.750.000,00 динара. Са 50% чисте добити од тог
прихода тј са 63.875.000,00 у односу на укупне трошкове, време повраћаја уложених средстава
износи 8,8 година, што је реално и повољно.
Према овој рачуници ценимо да су укупно планирани садржаји у сва четири локалитета реални,
амбициозни, али и да би се уложена средства повратила у релативно погодним распонима од 6
до 9,7 година, што се сматра коректним.
Политика и извори финансирања
Поред средстава домаћих и страних приватних инвеститора, посебно за изградњу техничке
инфраструктуре могла би се ангажовати и наменска средства Европске Уније намењена Балкану
преко Пакта за стабилност, Европске банке за обновуи и развој, Светске Банке и других
институција, а уз подршку Међународног монетарног фонда и др.
Локална самоуправа би могла прво, да прикупи више средстава са самог подручја Националног
парка неопходне легализације нелегално подигнутих објеката. То се врло лако и једноставно може
урадити ако постоји политичка воља за то, преко обавезне накнаде за уређивање грађевинског
земљишта.
Поред накнаде за уређивање, обавезно се мора плаћати накнада за коришћење јавног
грађевинског земљишта на свим подручјима где је локална самоуправа имала трошкове уређења
техничке и социјалне инфраструктуре. Такође, пошто је у питању углавном земља у својини
Државе, сви корисници морају плаћати закупну цену землљишта, која се тек полако конституише
као важан инструмент земљишне политике.
Обједињавањем бројних извора средстава могуће је прикупити новац за уређивање грађевинског
земљишта и изградњу техничке инфраструктуре у довољном обиму да се оплемени укупан
простор Ослуше која ће својим природним и створеним садржајима стално привлачити велики број
посетилаца.
3.Приоритети и динамика реализације
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Основни проблем за потенцијалне инвеститоре и градитеље Ослуше су недостатак планова и
слаба инфраструктура.
Ценимо да ће се усагласити ставови око планова, те да ће се убрзо добити правни основ за израду
генералних и идејних пројеката за планиране објекте.
Остаје, потом, да се најпре уради неопходан део техничке инфраструктуре (енергетска,
телекомуникациона, водна, саобраћајна и комунална у ужем смислу). То је неопходна прва етапа
реализације. Уколико се изгради неопходна техничка инфраструктура, свакако ће се јавити већи
број инвеститора за изградњу смештајних капацитета, али и пратећих трговинско услужних
садржаја, објеката рекреације, спорта, али и јавних садржаја уз помоћ локалне заједнице, те
надлежних институција образовања, клултуре, спорта и др.
Прва етапа изградње техничке инфраструктуре је најбитнија и она отвара широм врата да се
пројектују и изграде сви остали планирани капацитети. Ова прва етапа изградње техничке
инфрасатруктуре мора имати јединствену организацију, а то је локална самоуправа и Дирекција за
изградњу која је надлежна за целу Општину.
Опет се јавља неопходност израде јединственог годишњег, средњорочног и вишегодишњег
Програма изградње и уређења простора Општине у оквиру кога би се нашао и простор наша
четири локалитета на Тари. Ради значаја овог Програма за реализацију свих просторних и урбаних
планова на подручју Општине, дајемо у прилогу оквирни садржај овог Програма, са предлогом да
се око његове израде ангажују сви стручни људи у Бајиној Башти у оквиру Дирекције.
На бази планских, финансијских, материјалних, локационих, организационих и других могућности,
прво се сагледају реалне потребе, а потом и сам Програм са детаљним изворима прихода и тек
тада се одређују цене закупа државног земљишта, цене накнаде за уређење, за коришћење и
привремено заузимање земљишта. Законска је обавеза да се цене ових инструмената одређују на
бази усвојеног Програма уређивања земљишта, што овај Програм и чини посебно актуелним.

2.5.1. Sredworo~ni program ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta
1. Vodovod

1.000.000 eura

2. Кanalizacija
-4 bio diska
-prateћa oprema
-septiчke jame

600.000 eura
55.000 eura
500.000 eura

UKUPNO:

2.155.000 eura

1. Електро инсталације
naziv

cena

broj

TS 10/0,4 kV
el. vod 10 kV
el. vod 1 kV
tel. prikљuчak

40000 eura/po TS
60000 eura/km
80 eura/m
1000 eura

23
1 prikљuчak

3.0. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Један од основних циљева израде Плана Генералне регулације Ослуше-подручја у
Националном парку Тара је даљи еколошки одржив и прихватљив развој, уз мере
унапређења, заштите и очувања интегралног капацитета животне средине.
План заштите животне средине подручја Националног парка Тара и Стратешка процена
утицаја подручја Планова генералне регулације су хијерархијске одреднице и смернице за
заштиту и унапређење животне средине подручја Ослуше.
Валоризација простора Националног парка за најбоље понуђено решење одрживог развоја,
подручје Ослуше издваја као еколошку целину са процењеним капацитетом животне средине
и могућим степеном оптерећења.
Значај, положај, природне карактеристике просторне целине, непосредног и ширег окружења,
зоне утицаја, ограничавајући фактори и могућност развоја на еколошким принципима издваја
Ослуше као еколошку целину.
Просторно и функционално посматрано еколошка целина је зонирана, према критеријумима
за одрживи развој на:
•
•

Зоне са режимом заштите
Зоне са посебним условима за коришћење и уређење простора
Подручје планова Генералне регулације је посматрано интегрално са зонама утицаја
из залеђа јер представљају јединствен еколошки простор. Валоризација простора за
планирани развој и достизање нивоа туристичког центра заснована је на основним
поставкама:
- рационалном коришћењу необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса,
- квалитативном побољшању укупне туристичке понуде (спортско-рекреативне
активности, биолошки вредна храна, дивљи плодови, лековито биље, лечилишне,
атрактивно-забавне, еколошке, истраживачке и смештајне капацитете) уз стално
контролисане услове заштите, очување микроклиматских услова, пејзажно-предеоне
аутохтоности и традиционалних вредности,
- валоризацији природних и аутохтоних амбијената, шумских и других екосистема и
станишта,
- контролисању циљних излетничких дестинација,
- развоју «центара» према савременим трендовима и традиционалним вредностима у
зонама Националног парка «Тара»,
- основање станице за мониторинг животне средине (истраживање, мерење, контрола
квалитета, предлог мера и активности) у циљу сталне контроле медијума животне
средине и капацитета простора,
- унапређење постојећих потенцијала, презентација, едукација,
- инфраструктурно опремање и комунално уређење у складу са условима и захтевима
Националног парка «Тара».
Предложен одрживи развој подручја Ослуше представља могућност одрживог развоја
усаглашеног са капацитетом животне средине уз стриктно поштовање плана мера
превенције, отклањања, спречавања, заштите и минимизирања потенцијално негативних
утицаја уз обавезни мониторинг животне средине.
Просторном диференцијацијом, полазећи од стратегије Националног парка Тара, смерница
Стратешке процене утицаја и валоризације еколошко-просторне целине «Ослуша» дат је
предлог зона са мерама и условима заштите животне средине.

Екозонинг подручја Ослуше издваја следеће зоне:
1. «Оштра стена»
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2. «Ослуша»
Мере превенције, спречавања деградације и ризика по животну средину, мере
отклањања потенцијално штетних утицаја као и мере заштите и мониторинга животне
средине интегрални су део плана заштите Националног парка Тара.
Смернице стратешке процене утицаја Планова Генералне регулације у циљу даљег одрживог
развоја:
- развој подручја Ослуше планирати до процењеног капацитета на постојећим
локацијама, а на новим локацијама у континуираном грађевинском реону према
условима одрживог коришћења простора (степена изграђености, заузетости,
насељености),
- намену простора засновати на процењеном просторно-еколошком капацитету,
усаглашену са ексклузивним потенцијалом, лепотом и значајем Националног парка
као и ограничавајућим факторима уз очување природних обновљивих и
необновљивих ресурса.
- планирани развој засновати на квалитативном унапређивању социо-економском,
тржишно-одрживом развоју, унапређивањем рекреативних, туристичких и еколошких
вредности подручја као изразите специфичности,
- развој туризма, реализацијом туристичких капацитета уз специјализацију засновану
на основним обележјима Националног парка,
- интеграција
локалног
становништва
заснована
на
еколошко-економских
параметрима,
- развој екотуризма, еко-едукације, конгресног туризма, културних манифестација,
- развој инфраструктурне и комуналне опремљености сагласно рангу еколошких
захтева,
- валоризација и планска подршка специфичним предностима ширег окружења,
саобраћајна, привредна и еколошка логистика.
Мере превенције и спречавања потенцијално штетних утицаја и ризика по животну
средину:
• Обавезна је усаглашеност свих планских аката, хијерархијски посматрано, при реализацији
зона, локација и појединачних Пројеката.
•

•

Свака активност у простору мора бити планирана, изведена са успостављеним редовним
радом, без промена у животној средини уз претходну процену могућих утицаја на животну
средину и у складу са условима и сагласностима надлежних органа, организација и
институција.
Мере заштите природних вредности и добара као услов сталног очувања и
унапређења и коришћења у складу са капацитетом животне средине:
Заштиту и очување шума и аутохтоних шумских екосистема спроводити применом мера за
очување и одрживо коришћење.

•

Реализација појединачних Пројеката, инфраструктурних система, зона и локација могућа је
уз максимално очување шума и шумских екосистема.

•

Обавезне су мере неге, контроле и заштите аутохтоних шумских екосистема.

•

Пејзажно уређење локација у комплексима аутохтоних шума мора бити усаглашено са
условима аутохтоне вегетације.

•

Интродукција алохтоних врста мора бити усаглашена са захтевима Националног парка и
условима надлежних институција.

•

Мере заштите и коришћења флоре и фауне морају бити сагласне зонама заштите
Националног парка:
Заштита биодиверзитета и биолошких ресурса еколошких целина-подручја планова
Генералне регулације сагласна је мерама за прописане зоне заштите Националног парка.

•

Обавезно је очување аутохтоности биљних и животињских врста, заједница и њихових
ареала.

•

Обавезно је максимално очување природне геометрије површина шумских екосистема у
зонама заштите.

•

Није дозвољена фрагментација аутохтоних шума и шумских комплекса.

•

Обавезно је формирање «еколошких мостова» и избегавање вештачких препрека и
баријера на устаљеним или уоченим путањама.

•

Обавезна је контролисана примена и спровођење санитарних и узгојних мера заштите.

•

У складу са просторно-планираним карактеристикама планираних зона, садржаја и
функција, обавезно је формирање ниша, комора и конзола за птице, естетски сагласна
пејзажу.

•

У зонама контакта са залеђем планирати места за прихват и прихрањивање дивљих
животиња.

•

У зонама контакта са залеђем и устаљеним путањама дивљих врста нису дозвољени
садржаји који продукују буку и интензивну светлост.
Мере пејзажног уређења еколошких целина и зона:

•

Карактер предела и пејзажа морају задржати аутохтони идентитет Националног парка Тара.

•

Уређење и оплемењавање еколошки остељивог простора засновати на максималном
очувању аутохтоности предеоних целина.

•

Применити обликовање ивица шума за оживљавање пејзажа ван зона заштите
Националног парка.

•

Пејзажно повезати постојеће фрагменте у зонама планираних функција и садржаја.

•

Повезивање просторно-еколошких целина и зона унутар њих, спровести поштујући услове
за Национални парк, основну намену, захтевану функцију зеленила и избор врста садног
материјала.

•

Извршити обликовање «отворених» простора ван граница зона заштите Националног
парка.

•

Пејзажна пунитација групе стабала, солитарних стабала, украсног шибља (аутохтоних пре
свега) дозвољена је у зонама спортско-рекреативних и смештајних капацитета.
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•

Извршити пејзажно обликовање продора, потеза и просека за потребе инфраструктурног
опремања.

•

Ветробрано и снегобрано зеленило као и заштитне појасеве пејзажно обликовати избором
врста садног материјала.

•

Извршити пејзажно обликовање природних форланда водотокова у зонама ван зона
заштите националног парка, на принципу контролисане природне сукцесије аутохтоних
врста.

•

Обавезно пејзажно уређење индивидуалних парцела са највећим учешћем травних
површина, солитарних стабала или групација и партерним уређењем без ограђивања.
Уношење егзота дозвољено је уз обавезну стручну контролу и услове за уређење.

•

•

Препоруке, стимулативне мере и мере обавезног коришћења обновљивих извора енергије
при реализацији Пројеката-објеката већих капацитета.

•

Обавезне мере биолошке заштите су озелењавање и пејзажно уређење паркиралишта и
зона интензивнијих саобраћајних токова.

•

Забрањено је отварање вегетацијског склопа и стварање «огољених» површина као извора
прашине.

•

У циљу праћења стања квалитета ваздуха препорука је успостављање мониторинга као
интегралног мониторинга Националног парка.

•

Обавезан услов је сакупљање, привремено одлагање и организовано и контролисано
одвожење комуналног отпада из појединачних објеката, зона и локација, на прописан
начин, од стране надлежног комуналног предузећа, што се потврђује уговором са
надлежним комуналним предузећем, у поступку прибављања дозволе за изградњу или у
поступку инспекцијског надзора.

•

Сакупљање комуналног отпада вршиће се према функцији, карактеру зона, појединачних
локација, комплекса и објеката, по следећим типовима:
1. Планирани објекти свих категорија туристичко-услужне и комерцијалне намене
(хотели, мотели, пансиони, одмаралишта, спортско-рекреативни, резиденцијално
становање-виле, ресторани, кафићи, пицерије) морају имати:
- посебне просторије за привремено одлагање комуналног отпада,
- просторија мора бити у оквиру објекта, као засебна, без прозора са
електричним осветљењем и точећим местом са славином, холендером,
сливником и решетком;
2. Постојећи објекти наведених намена и објекти у поступку реализације (а који немају
прописане посебне просторије за привремено одлагање комуналног отпада) су у
обавези да обезбеде наведену просторију, реконструкцијом, пренаменом или
дозвољеном доградњом;

•

Приступ просторији у оквиру објекта мора бити обезбеђен са саобраћајнице преко рампе за
приступ специјализованог возила.

•

Локације, комплексе, блокове и зоне осталих категорија (викенд-становање, становање уз
остале намене, објекти јавних намена као и локације и објекти где није могуће изградити
посебне просторије у оквиру истих) обавеза је изградња објеката за смештај судова
(контејнера) за прикупљање и привремено одлагање отпада.

Мере заштите површинских и подземних вода, тла и земљишта као необновљивих и
тешко обновљивих природних ресурса су део интегралне заштите Националног парка:
Забрањено је упуштање отпадних вода без претходног третмана до захтеваног нивоа, у
водотокове, приобаља форланда и «подземље».

•

Реализација зона, локација и појединачних Пројеката могућа је уз претходну процену
утицаја са аспекта количина и категорија отпадних вода, начина третмана и управљања
сагласно условима надлежног органа.

•

За појединачне Пројекте, изоловане локације, водонепропусна септичка јама представља
прелазно решење до реализације адекватног третмана фекалних отпадних вода, на
безбедан и еколошки прихватљив начин.

•

Стална контрола квалитета вода у водотоковима Националног парка, је обавезна
мониторска мрежа.

•

Обавезна је заштита извора и изворишта водоснабдевања уз успостављање и поштовање
зона санитарне заштите.

Начин експлоатације и коришћење вода (изворишта) усагласити са дозвољеним
капацитетима како би се спречило ремећење еколошке равнотеже уз обавезну процену
могућих утицаја и услове надлежног органа.
Управљање отпадом и избор концепта евакуације отпада представљају основу за
спречавање нарушавања животне средине, деградацију пејзажних вредности и спречавање
оптерећења климатских, локацијских и еколошких услова у Националном парку. Основна
концепција, принципи и услови управљања отпадом:
- поштовае принципа регионализације,
- укључивање у систем безбедног одлагања отпада на регионалној депонији (сагласно
Плану управљања комуналних отпадом за Р. Србију),
- посебне мере заштите и услови Националног парка искључују могућност
формирања депоније комуналног отпада,
- превенција и смањење стварања и настајања отпада на извору настанка,
- решавање проблема отпада на извору-месту настајања,
- постепено увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада,
- побољшање организације скупљања и транспорта,
- увођење модерних судова за одвојено сакупљане отпада и увођење
специјализоване опреме за транспорт,
- оптимизација начина учесталости сакупљања и рута у зависности од густина
становања, карактеристика зона, објеката, локација, броја становника и туриста,
- увођење посебног начина сакупљања и привременог одлагања,
- санација, (ремедијација) и рекултивација постојећих локација и отпадом
деградираних површина.

Мере заштите ваздуха од загађивања представљају интегрални део мониторинга
контроле квалитета ваздуха:
При реализацији зона, локација и појединачних Пројеката, потенцијалних извора
загађивања, обавезна је процена могућих утицаја, избор најбоље понуђених енергената и
супституција постојећих.

•

•

•
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•

Карактеристике објеката за привремено прикупљање и одлагање отпадака (комуналног
смећа):
- минимални габарити објекта за смештај једне посуде (контејнера) износи 2,50 x
2,00m (унутрашња висина2,00-2,20m),
- минимални габарити објекта за смештај две посуде (контејнера) износи
4,00x2,00m(унутрашње висине2,00-2,20m),
- објекат мора бити постављен на бетонској подлози, подигнут од подлоге мин. 10cm,
- конструкција, покривач, зидови, кровна конструкција дрвена (талпе се постављају
тако да штите од неповољних метеоролошких услова, естетски уклопљени у пејзаж).

•

Прикупљање отпада на издвојеним микролокацијама мора бити организовано:
- на слободним површинама отпад прикупљати корпама за отпатке које се постављају
на местима значајног окупљања, одмориштима, пунктовима, паркиралиштима, дуж
шетних стаза и осталих стаза, на јавним површинама, видиковцима, парковима;
- избор материјала и «уклапање» у околни пејзаж је услов при реализацији мреже за
прикупљање отпада.

•

Општи услови за контролисано прикупљање отпада:
- свим локацијама где се налазе објекти и постављени судови за смеће обезбедити
директан прилаз за специјализована возила, на равној подлози без степеништа и
ивичњака,
- управљање комуналним отпадом поверити надлежном комуналног предузећу што се
потврђује Уговором о пружању услуга за власнике објекта,
- услов за реализацију објеката, планираних намена је обавезно прописивање начина
прикупљања комуналног отпада.

•

У зонама са пољопривредном продукцијом (пољопривредна екогаздинства, еко-фарме) је
искључено коришћење хемикалија у заштити и пољопривредној производњи;
- за отпад из економског дела еко-газдинства (различитих категорије и еколошког
капацитета) предвиђена су компостишта а отпад категорија комуналног отпада се
прикупља у судовима смештеним у економском делу дворишта.

•

У зонама пословања (дозвољених делатности) обавезно је прикупљање и привремено
одлагање у оквиру објекта (са посебно издвојеним простором) или у објекту за смештај
посуда (контејнера) у складу са условима прописаним за исте.

•

Отпад од уређивања зелених површина свих категорија одлагати у компостиштима на
утврђеној локацији за сваку еколошку целину посебно а према условима надлежног
предузећа.

•

Даје се могућност целовитог управљања отпадом са јавних зелених површина на
заједничком компостишту.

4.0. OBUHVAT PLANA GENERALNЕ REGULACIJE
4.1. Opis granica
Опис граница почећемо са границе КО Перућац и КО Бесеровина на тромеђи кат
парцела 1198/1, 1173 и пута који иде од Сумбулића брда за Митровац. Граница се даље
креће према истоку тако да се са леве стране у правцу кретања налазе кат парцеле 1173/2,
1172/1, 1198/2, 1191/1, 1190/3, 1189, 1188/3, 1188/2, 1212, 1209/1, 1209/3, 1208, 1206, 1203/3,
1203/1, 1203/2, са друге стране границе до свих ових парцела граничи се кат парцела 1198/1.
Граница ту излази на пут који из Бесеровине долази на Митровац и тим путем иде према југу
у дужини од око 250м до међе између кат парцела 1476/1 и 1467/5 ту скреће према истоку и
то међом кат парцела, са леве стране 1452/2 и 1452/3 са десне стране кат парцела 1467/1.
Граница наставља даље све до границе са КО Зауглине, тако што се са десне стране у
правцу кретања граничи једна кат парцела и то 1453, а са леве стране кат парцеле 1440,
1415/1, 1399/2, 1399/1, 1379, 1396, 1393, 1392, 1389/2, 1389/3, 1389/1, 1388, 1385, 1384, 1382,
1381, 1380. Граница наставља даље границом између кат општина у дужини од око 250м, са
десне стране је КО зауглине а са леве кат. парцеле број" 1377/5, 1377/4, 1377/3, 1377/2,
1377/1, 1376 и 1372 код које поново улази у територију Бесеровине у правцу северо-запад и
то пролази међом кат парцела, у правцу кретања са леве стране кат парцела број: 1372,
1373, 1374, 1375, 1378/1, 1378/2, 1379/3, 1408, 1288/2, 1289/2, 1287/3, 1286, 1284/2, 1283/1,
1282, 1281, 1276, 1271, 1295, 1294, а са десне стране кат парцела број 1293, 1292, 1291 и
излази на пут кат бр 1592/1 и тим путем иде око 600м у правцу југо-исток до међе између кат
парцела 1312 и 1370 ту граница мења смер и креће према истоку међом парцела са леве
стране кат парцеле бр. 1312, 1310, 1313, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333 са десне стране кат
парцелама број: 1370, 1369, 1368, 1367/1, 1367/2, 1366/2 и 1366/1. Ту граница излази на пут
кат број 1591 иде путем према југу око 200м , наставља и даље према југу али међом кат
парцела и то са леве стране кат парц бр. 766/2, 766/1, 772 са десне стране кат парц бр. 765/2,
765/1 и 773 граница затим излази на пут бр 785 тим путем иде према западу затим продужава
путем кат бр 1590/2 и долази до пута кат. број 1591 или до места где пут из Бесеровине уз
Бесеровачке стране излази на Ослушу. Граница грађевинског подручја Ослуша даље иде
према западу и то венцом који дели " Бесеровачке стране", од "Ослуше" и то међом између
кат парцела са леве стране кат парцела број: 798/1, 1302, 811, 812, 1155, 1156/1, 1157/1,
1154/28, 1158/2, 1159/2, 1159/6, 1159/7, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164/1, 1164/2 са десне стране
( у правцу кретања границе ) кат парцела број: 797, 814, 813, 814, 815/9 ( пресеца пут
)1154/27, 1154/24, 1154/23, 1154/20, 1154/19, 1154/16, 1154/15, 1154/12, 1154/11, 1154/9,
1154/8, 1154/1. Ту граница поново излази на границу кат општина Бесеровине и Перућца том
границом иде око 300м када поново на међи кат парцела 650/1 и 975 КО Перућац улази у
Перућац и даље иде према западу поред " Сумбулића брда " , "Бркићеве викендице" и
"Оштре стене" , такоће венцом Перућачких страна и Ослуше, а међом између кат парцела и
то кат парцела са леве стране број 975, 974, 973, 984, 972, 652/1, 971, 970, 969, 965, 963/1,
963/2, 962/4, 957, 956/3, 956/2, 956/1, 955, 953/6, 954 са десне стране кат парцеле број 650 и
653. Иза "Оштре стене" на тромеђи кат парцела 953, 946/1, 954 граница мења смер према југу
и то обележена са леве стране кат парцелама 954, 951/2, 951/1, 951/3, 950/2, 950/3, 950/1 и
950/4 са десне стране кат парцелом 946/1 и 947/1.
Ту граница која већ иде према истоку излази на пут који долази са Сумбулића брда кат. број
1045 иде даље према северо истоку тим путем око 200м, а затим скреће на исток међом кат
парцела и то са леве стране кат парцела бр 998/2, 999, 995/1, 995/4, 995/2 и 994/1 , а са десне
кат парцеле 1000 где граница долази на пут 1046 на место одакле је опис и почео.
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{to zadovoqava potrebe direktnih korisnika slu`i o~uvawu duha i slike Tare kao ne
iskqu~ivo turisti~kog prostora.

4.2. Podela na organizacione i prostorne celine

-

-

Na osnovu utvr|enih kriterijuma, koji se ti~u morfolo{kih karakteristika terena, planskog
re{ewa, ambijentalnih celina i oblikovnih elemenata dobijena je podela na trinaest
funkcionalnih zona, koje su svrstane u ~etiri grupe ili podzone sa pribli`no sli~nim
karateristikama.
Zone pod brojem 1 su celine koje su napadnute gradwom i u okviru kojih se predvi|a razvoj
postoje}ih i pozicionirawe dodatnih sadr`aja, u ciqu formirawa mawih funkcionalnih i
prostornih centara, koji bi bili `i`ne ta~ke na samoj lokaciji i na taj na~in formirali
mre`u atraktera celog podru~ja.
Zona 2 je funkcionalno i oblikovno sli~na zonama pod brojem jedan, ima samo tu razliku
{to je ve}im delom u tre}oj zoni za{tite i {to se zbog toga ne predvi|a weno {irewe ve}
samo weno funkcionalno i prostorno uobli~avawe.
Zone pod brojem 3 su povr{ine koje su ve}im delom pod {umom , ali se uvo|ewem dopunskih i
prate}ih sadr`aja predvi|a wihovo zaokru`ivawe u funkcionalne celine.
Zone pod brojem 4 su prostori pod {umom za koje se predvi|a wihovo o~uvawe i za{tita uz
minimalno kori{}ewe u okvirima koji ne}e naru{iti wihov karakter.

ZONA 1a - Na osnovu planiranih sadr`aja i wima pripadaju}ih kapaciteta, a u ciqu povezivawa
razli~itih prostornih celina na teritoriji podru~ja Oslu{a ova zona se isti~e kao jedan od
potencijalnih centara. Sme{tena na zaravni, na mestu ukr{tawa nekoliko saobra}ajnih
pravaca razli~itog intenziteta, sa novoplaniranim sadr`ajima hotela i otvorenih
rekreativnih prostora, uz eventualno pozicionirawe ugostiteqskih sadr`aja ovo }e biti
jedna od `i`nih ta~aka novonastale funkcionalne {eme ~itavog podru~ja. Samim
pozicionirawem navedenih sadr`aja u kombinaciji sa okolnim zonama izrazitih prirodnih
potencijala ovo podru~je predstavqalo bi potencijalni magnet za posetioce ovog podru~ja.
Ova zona imala bi zna~aj ne samo u mre`i funkcionalnih celina na podru~ju Oslu{e, ve} i na
podru~ju ~itave Tare, naro~ito u mre`i rekreativnih i sme{tajnih kapaciteta.

ZONA 1| - Na kraju vaqa spomenuti i ovu lokaciju koja je ve} uveliko napadnuta gradwom, i to je
ono {to se na ovom prostoru mo`e i nadaqe o~ekivati. Zami{qeno je da se ovaj prostor
dodatno uredi i obogati prate}im sadr`ajima trgovina i usluga u vidu lokalnog centra,
specijalizovanog centra za izlagawe i prodaju lekovitog biqa, kao i prate}im rekreativnim
sadr`ajima. Na taj na~in oformilo bi se naseqe koje bi egzistiralo kao svojevrsni centar za
letwi boravak i odmor.

ZONA 2 - Ovo je prostor izrazitih prirodnih karakteristika, sa nekoliko vidikovaca koji su
posebna vrednost, kao i veoma povoqnom klimom, zbog ~ega je ve}i deo ove funkcionalne
celine u tre}oj zoni za{tite. Me|utim, postoje}i objekti vikend ku}a koji su nastali na ovom
podru~ju, iako bez ikakve dozvole, sobzirom na wihov broj, i tip gradwe koji se uklapa u
ambijent, moraju se uzeti u obzir. Samim tim, nije predvi|eno {irewe ove zone, ali jeste weno
funkcionalno uobli~avawe i opremaweuvo|ewem sadr`aja trgovine i ugostiteqstva u
okviru lokalnog centra i prate}ih sadr`aja rekreacije.

ZONA 3 - Ovo je prostor koji je u potpunosti pod {umom i nalazi se u samom srcu Oslu{e. Blaga
zatalanost terena i povoqan polo`aj u odnosu na sme{tajne kapacitete koji se formiraju na
ovoj lokaciji, omogu}ava da se u okviru ove zone predvide prate}i sadr`aju rekreacije. To bi
bili ure|eni prostori za odmor - " ~eke i odmori{ta ", pe{a~ke staze koje bi se mogle
koristiti u razli~itim periodima tokom godine, mawi otvoreni tereni i sli~no. Ono {to je
bitno i na{ta treba obratiti posebnu pa`wu, jeste to da bi posebnu vrednost prestavqao
na~in na koji bi se ovo prirodno bogastvo pribli`ilo posetiocima i eventualnim
rekreativcima, a svakao to bi bilo uz pomo} adekvatnog mobilijara, sportskih rekvizita i
sprava od prirodnih materijala, uz {to mawe ugro`avawe prirodnog bogastva {ume i wene
flore i faune.

ZONA 4a - Podru~je najve}im delom pod {umom sa nekoliko otvorenih povr{ina pod pa{wacima
i livadama, pogodnim za {etwu i odmor, preko koga bi se mogla ostvariti pe{a~ka veza sa
Sokolinom.

ZONA 1b - Poseban potencijal ove celine predstavqa stvoreni kapacitet multi-funkcionalnog

Zona 4b - Na ovom podru~ju nalazi se najgu{}a {uma, koju treba za{tititi od bilo kakve vrste

platoa, prostora od izrazito javnog zna~aja, ~ija se uloga ogleda u mogu}nosti da se tokom
razli~itih perioda godine koristi u razli~ite svrhe. Novonastali prostor delimi~no
natkrivenog platoa, mogao bi biti odli~no mesto za organizovawe razli~itih sajmova, sabora,
izlo`bi i sli~no, na kojima bi se mogli u razli~itim vidovima prezentovati potencijali ovog
podru~ja, pa i ~itave Tare. Takav prostor uz sebe bi imao prate}e uslu`ne sadr`aje trgovine
i ugostiteqstva. Morfologija i nagib terena u pravcu jugo-istoka bili bi samo dodatni
akcenat u pozicionirawu ovih sadr`aja.

ZONA 4v - Zbog morfologije terena i ~iwenice da se nalazi u za{ti}enoj zoni, a trenutno je

ZONA 1v - U ovoj zoni predvi|a se locirawe sme{tajnih kapaciteta porodi~nih pansiona, koji bi
svoje kapacitete izdavali tokom ~itave godine u zavisnosti od planiranih sadr`aja u okviru
novopozicioniranog multifunkcionalnog platoa, u zoni 1b. Na taj na~in ove dve zone se
funkcionalno dopuwuju, iako se ne iskqu~uje mogu}nost wihovog nezavisnog egzistirawa.
Dodatni potencijal svakako bili bi prate}i rekreativni sadr`aji, koji bi se locirali u
neposrednoj blizini sme{tajnih kapaciteta u okviru okolnih {umskih i otvorenih prostora
pa{waka i livada, ali i u okviru pansiona.

ZONA 1g - Ovo je celina koja ima posebnu vrednost ne samo u pogledu raznolikosti sadr`aja i
prostornih podcelina, ve} i u pogledu svog polo`aja koji je specifi~an u odnosu na ostale
prostore Oslu{e. Naime, ovo je prostor koji se prvi sagledavca po dolasku na Oslu{u i
zami{qen je da bude svojevrsna " kapija " kroz koju se posetioci uvode na ovo podru~je
izrazitih prirodnih karakteristika. Pored sme{tajnih kapaciteta u okviru razli~itih
tipova stanovawa, ovde se predvi|aju i otvoreni rekreativni prostori, " tarska ku}a " i
sli~no.

ZONA 1d - Sobzirom na karakter ve} postoje}ih objekata koji su delom

nameweni stanovawu, a
delom produkciji ova zona predstavqa celinu koja bi se eventualno zaokru`ila i
razvijawem dopunskih i prate}ih sadr`aja powoprivrede, ~ime se oformqava zona koja sem

eksploatacije i koju bi trebalo koristiti kao prirodni rezevat i wild-life koridor, obzirom na
bogatstvo biqnih i `ivotiwskih vrsta.
nenapadnut gradwom, ovaj prostor koji je u potpunosti pod {umom i te{ko pristupa~an treba
zadr`ati u neizmewenom stawu, kao prirodan produ`etak zone 4b.

ZONA 4g - Zbog ~iwenice da se nalazi u za{ti}enoj zoni, a trenutno je nenapadnut gradwom, ovaj
prostor koji je u potpunosti pod {umom i te{ko pristupa~an treba zadr`ati u neizmewenom
stawu, kao zale|e i produ`etak zone 3b.
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UKUPNO

4.3. Јавно и остало грађевинско земљиште
Prema postoje}em stawu u javno zemqi{te spadaju samo parcele saobra}ajnica, dok su
neki od postoje}ih puteva trasirani na privatnim posedima ili na zemqi{tu koje pripada
Nacionalnom parku Tara, kome pripada zna~ajan procenat zemqi{ta na teritoriji Oslu{e.

a) Karakteristike prostornog koncepta

JAVNO ZEMQI[TE
SAOBRA]AJNICE

14%
0%

315,2897

5.0. PRAVILA URE\EWA
5.1. Op{ta pravila ure|ewa
5.1.1.Osnovna organizacija naseqa

Procentualni odnos javnog i ostalog zemqi{ta dat je i dijagramom:

1%

315,2897

Polaze}i od osnovnog opredeqewa razvoja Oslu{e kao izletni~kog turisti~kog punkta koji
ima perspektivu razvoja sekundarnog/tercijarnog turisti~kog centra koji se razvija
komplamentarno sa Mitrovcem i Sokolinom, prostorni koncept se zasniva na slede}im
odrednicama:

ZEMQI[TE NP TARA
JAVNI OTVORENI PROSTORI

-

O~uvawe i afirmacija predeonog lika Oslu{e i svih prirodnih prostora i wihovo adekvatno
kori{}ewe za rekreaciju i turisti~ke sadr`aje u prirodi . Ovakav pristup opredequje o~uvawe
centralnog motiva Oslu{e - centralne {ume koja se mo`e urediti kao park{uma i grupisawe sadr`aja u
wenom okru`ewu.

-

Po{tovawe tradicije kori{}ewa odre|enih prostora za rekreaciju (pozicije pe{a~kih staza i
kretawa u prostoru, mesta zadr`avawa i okupqawa...)

-

Locirawe javnih izgra|enih kulturnih, edukativnih i sportsko rekreativnih sadr`aja u funkciji
turizm na mestima postoje}ih naseqa i strate{kim mestima. Ovakav pristup sa jedne strane
obezbe|uje adekvatnu pristupa~nost a sa druge obezbe|uje prostorno funkcionalno povezivawe
turisti~ko rekreativnih sadr`aja u otvorenom i zatvorenom prostoru i wihovo povezivawe sa glavnim
komunikacionim tokovima i atraktirima u nasequ.

-

Kontinualno povezivawe ~itavog prostora naseqa razli~itim adekvatno ure|enim i opremqenim
rekreativnim putawama ~ime kretawe do rekreativnog prostora i sam postaje rekreativni sadr`aj.

JAVNI OTVORENI REKREATIVNI
PROSTORI
ZEMQI[TE OD JAVNOG
INTERESA

85%

OSTALO- PRIVATNI POSEDI

Plan predvi|a da se, usled razvoja saobra}ajne mre`e udeo javnog zemqi{ta pove}a.
Sem ovoga predvi|eni su i javni otvoreni prostori- trgovi. Planom nisu predvi|ene druge
javne funkcije koje bi se morale pozicionirati na javnom zemqi{tu.
Sem javnog predvi|a se i zemqi{te od javnog interesa, koje obuhvata va`nije pe{a~ke
komunikacije i javne otvorene rekreativne prostore.
Ostalo zemqi{te je u privatnom posedu.
Procentualni odnos javnog i ostalog zemqi{ta prem planu dat je slede}im dijagramom:

74%

JAVNO ZEMQI[TE
SAOBRA]AJNICE

10%
14%
0%
2%
0.3%

ZEMQI[TE NP TARA
JAVNI OTVORENI PROSTORI
JAVNI OTVORENI
REKREATIVNI PROSTORI
ZEMQI[TE OD JAVNOG
INTERESA

b) Zone i objekti koji su pod odre|enim re`imom za{tite
Zone i objekti koji su pod odre|enim re`imom za{tite koji se pod odre|enim uslovima
ukqu~uju u mre`u prostora namewenih turizmu i rekreaciji ili predstavqaju ograni~ewe za
rekreativno kori{}ewe.
• O~uvawe ve}ih livada i proplanaka kao zone od posebnog javnog interesa za realizaciju
primarnih sadr`aja turizma i rekreacije (predeli posebnih pejza`no-estetskih vrednosti,
prostori pogodni za odre|ene rekreativne aktivnosti : skijawe, sankawe,...)

5.1.2. Mre`e i objekti saobra}ajne infrastrukture

OSTALO- PRIVATNI POSEDI

Uporedni pregled povr{ina javnog i ostalog zemqi{ta prema planskom i postoje}em stawu dat je
tabelom:
JAVNO ZEMQI[TE SAOBRA]AJNICE
ZEMQI[TE NP TARA
JAVNI OTVORENI PROSTORI
JAVNI OTVORENI REKREATIVNI PROSTORI
ZEMQI[TE OD JAVNOG INTERESA
OSTALO- PRIVATNI POSEDI

POSTOJE]E (ha)

PLANIRANO (ha)

4,5684
45,0837
0
0
0
265,6376

31,9874
44,6637
1,16
6,0173
3,2187
228,2426

Просторним планом је предвиђен систем магистралних и регионалних саобраћајница које
тангирају простор Националног парка и дефинишу контролне улазе на његово подручје.
У границама насеља планиран је систем локалних и приступних саобраћајница, пешачких,
бициклистичких и планинских стаза, а реконструкција постојеће саобраћајне мреже и изградња
нове осигураће дистрибуцију кретање посетилаца и сталних становника .
Путеви ће се одржавати благовременим отклањањем свих оштећења на путевима и држањем
коловозног застора у исправном стању; обезбеђивањем проходности путева у зимском
периоду и омогућавањем несметане комуникације људи унутар парка током целе године;
обнављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима; и санирањем клизишта,
отклањањем одрона са путева и др.
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Нови путеви се пројектују и изводе за период од 20 година, док се реконструкција постојећих
путева планира за период од 5 - 20 година у зависности од конкретних услова.
Паркинг простори треба да се изводе пре свега у оквиру насељских групација и туристичких
локалитета и морају бити одвојени од коловозне површине и са тврдом подлогом. Капацитети
и локације појединих паркиралишта се утврђују на основу потреба становништва, броја туриста
и организације укупне туристичке понуде, у складу са утврђеним бројем корисника. Уз паркинг
простор обавезно се уређује простор за задржавање људи са клупама, столовима, кантама за
отпатке и информационим таблама Националног парка. После завршетка грађевинских радова
терен ће се санирати и уредити у складу са обавезом очувања пејзажних карактеристика и
других вредности.
Поред прописане хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, неопходно је
поставити потпуни систем обавештавања и информисања возача о положају паркинг простора,
туристичких локалитета, начину прилаза њима и режимима саобраћаја у насељу.
Новопланираним саобраћајницама допуњују се саобраћајне веза у постојећој мрежи
саобраћајница, повећава саобраћајни капацитет мреже и омогуцује приступ новопланираним
садржајима.
Овим предлогом плана генералне регулације предвиђена је изградња 8,498 км нових
саобраћајница, као и реконструкција постојећих саобраћајница у дужини од 10,498 км.
За изградњу је предвиђено укупно 16 нових саобраћајницa, док је 14 постојећих саобраћајница
предвиђено за реконструкцију.
Ширине коловоза новопланираних и постојећих саобраћајница су различите (од 3.0 м до 6.0 м).
Ове ширине су технички дозвољене јер се ради о саобраћајницама најнижег ранга (локалним
путевима и приступним саобраћајницама) . На овим саобраћајницама је битно остварити
проходност меродавног возила (комунално возило), док је за мимоилажење два путничка
аутомобила потребно 4.50 м.
Главна саобраћајна комуникација одвија се преко постојећих локалних путева П1-1, П2-2 и П33, преко којих се остварује веза са новопланираним и постојећим приступним саобраћајницама.
Локалне саобраћајнице су предвиђене за двосмерни саобраћај.
Саобраћајнице и остале саобраћајне површине ситуационо су одређене координатама
осовинских тачака и представљају полазне услове за израду техничке документације.Ови
подаци са ситуационим елементима (полупречници хоризонталних кривина, прелазнице,
раскрснице, котиране ширине саобраћајних површина) и геометријским попречним профилима
дати су на одговарајућем графичком прилогу, који је саставни део овог предлога плана
генералне регулације.
Ширина коловоза планираних саобраћајница износи од 3,00 м до 6,00 м са једностраним
попречним нагибом од 2%.
Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у
виду тротоара уз саобраћајнице Du` saobra}ajnica П1-1, П2-2, П3-3,П4-4, П13-13 и С1-1
predvi|enа је изградња тротоара минималне ширине 0.75 м са попречном нагибом од 2%.
Укупна дужина тротоара које треба изградити је 12,047 м.
Дуж саобраћајнице П1-1 предвиђена је бициклистичка стаза ширине 2.25 м и дужине 1,835 км, са
попречним нагибом од 2%.

Овим предлогом плана генералне регулације предвиђена је и изградња 10 пешачкин стаза ширине
2,25 м и укупне дужине 2,919км.
Osnovni elementi popre~nog profila utvr|eni su u grafi~kom prilogu
Pri izradi projektne dokumentacije po{tovati: еlemente projektne geometrije sa analiti~ko
geodetskim podacima i osnovne nivelacione odnose koji su definisani kotama preloma nivelete i
kotama veznih ta~aka {to je prikazano u grafi~kim prilozima
Sve saobra}ajne povr{ine локалних путева re{avati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom
od asfalt betona. Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati prema saobra}ajnom optere}ewu i
geolo{kim karakteristikama tla.
Povr{ine staza za pe{ake du` saobra}ajnica su od asfalt betona ili betonskih plo~a.
Saobra}ajne povr{ine локалних саобраћајница su oivi~ene betonskim ivi~wacima tipa 18/24. Ово
није обавезујуће за најнижи ранг саобраћајница-приступне саобраћајнице.
Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима укрштања са већ
постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима одређене на основу топографије
терена и планираних објеката.
Коловозне конструкције димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења,
климатских и геотехничких услова.
Saobra}ajne povr{ine odvodwavati слободним падом или preko slivnika povezanih u sistem
ki{ne kanalizacije.
5.1.4. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
5.1.4.1.Површине у оквиру јавног грађевинског земљишта
Површине у оквиру јавног грађевинског земљишта
Здравство. У склопу развоја центра насеља Ослуша планирана је повремена мобилна
здравствена служба на нивоу амбуланте. Потребно је обезбедити отворену јавну површину са
одговарајућим саобраћајним приступом до које мобилна јединица може несметано да дође и да се
на јавној површини задржи у предвиђеним терминима посета. Тежити да се ова површина
обезбеди у близини највеће концентрације сталних и повремених становника, односно у центру
насеља или у склопу становања највећих густина на нивоу насеља. Обезбедити адекватан
пешачки приступ, као и посебан приступ слабо покретним и хендикепираним лицима.
Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене становања
планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други садржаји који
загађују животну средину.
Култура. Могуће је организовано коришћење мобилне библиотеке уз постојеће и планиране
хотелско-туристичке садржаје, на одговарајућим јавним површинама, уз коришћење приступних
саобраћајница. Коришћење јавних површина у ове сврхе не сме да угрози јавне отворене зелене
површине.
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Површине у оквиру осталог грађевинског земљишта
Здравство. У склопу развоја туристичко-хотелских садржаја могуће је организовати и обезбедити
капацитете за здравствене услуге за потребе гостију. Детаљном разрадом на нивоу урбанистичког
пројекта будућих хотелских садржаја проверити потребне/ довољне капацитете ових садржаја.
Дечја заштита. Планом се не предвиђа изградња нових дечјих установа у оквиру јавног земљишта
већ се очекује учешће приватног сектора. У оквиру осталог земљишта могуће је, сходно
новонасталим потребама подручја, као и процени надлежних институција, организовати службу
бриге о деци у оквиру дечјих вртића односно предшколских васпитних група. Садржаји ове намене
могу се организовати у склопу колективног или индивидуалног становања, уз поштовање
минималних капацитета предвиђених за предшколске установе, обезбеђен посебан приступ са
јавне површине. Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене
становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и други
садржаји који загађују животну средину.
Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни боровак
деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену целину под
условом да постоји или је могуће формирати посебан улаз; постоји могућност за задржавање
возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; постоји начин за решавање
утицаја додатне буке на суседне намене.
Препоручују се јединице за дневни боравак деце са мањим бројем деце, у индивидуалним
објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном.
Отворени јавни простор за окупљање
Не ограђују се.
Потребно је да постоји пешачки приступ, а пожељно је да постоји и колски.
Обликовање терена – у складу са морфолошким карактеристикама терена . Део простора треба
да је затрављен, а део поплочан (природним материјалима).
Елементи мобилијара (клупе, осветљење, надстрешнице, корпе за одпатке, табле за информације,
се могу лоцирати у оквиру комплекса и треба да буду израђени у складу са природним окружењем.
Po`eqni kapaciteti za prate}e sadr`aje turizma prikazani su u tabeli
0,6-0,7
300-350
trgovina
0,3
150
centralne funkcije i usluge
0,3
150
administracija i tehnika

5.1.4. Stanovawe i sme{tajni kapaciteti za turizam
Изградња објеката становања могућа је само у оквиру за изградњу предведвиђених зона, уз
забрану сече шуме.
Потребно је обезбедити приступ парцели, како пешачки, тако и колски, са јавне површине.
У оквиру парцеле мора се обезбедити простор за стационирање возила.
Парцеле се не ограђују, затрављене су, док приступи објектима могу бити поплочани природним
материјалима. Позиција објеката дефинисана је предњом грађевинском линијом, а где је могуће и
задњом, а према превилима градње која су прописана за предметну зону . У зонама где је уз
становање предвиђена и пратећа, односно допунска намена, поменути садржаји могу се смештати
унутар истог објекта (комерцијалне и услужне делатности) или у засебном објекту (производња)
Смештајни капацитети за туризам такође се изграђују искључиво у за то предвиђеним зонама.
Забрана сече шуме важи и за изградњу ових објеката.
Потребно је обезбедити приступ парцели, како пешачки, тако и колски, са јавне површине.

На једној парцели може се изградити више објеката павиљонског типа, са засебним , уређеним
прилазима у оквиру парцеле (поплочаним стазама). У том случају паркирање возила могуђе је у
оквиру исте или на за то уређеном простору неке од суседних парцела.
Код парцела на којима се предвиђа изградња једног објекта, простор за паркирање мора се
обезбедити у оквиру исте парцеле.
Када су уз основну намену предвиђене и пратеће или допунске намене (трговина, услуге и
угоститељство) предвиђа се њихово позиционирање унутар истог објекта са основном наменом,
код павиљонског типа у оквиру главног објекта.

5.1.5. Prostori za rekreaciju i turizam
Koncept razvoja prostora za rekreaciju i turizam
Konceptom razvoja rekreacije i turizma na podru~ju Oslu{e te`i se realizaciji osnovnih ciqeva
razvoja rekreacije i turizma kao i zadataka, mera, uslova datih Prostornim planom NP Tara i
Programom za{tite i razvoja Nacionalnog parka Tara (2002-2006.g). u pogledu pristupa planirawu
kori{}ewa i ure|ivawa prostora namewenih rekreaciji i turizmu. Ovim dokumentima definisani
su prostori i objekti unutar gra|evinskog podru~ja koje treba u odre|enoj meri za{ititi,
afirmisati, izgraditi, urediti ili rekonstruisati i ukqu~iti u turisti~ku ponudu Oslu{e.
Defini{u se a) op{ti uslovi za{itite, ure|ivawa i opremawa pojedinih vrsta prostora- pravila
ure|ewa kao i b) specifi~ne preporuke/ uslovi ure|ivawa i opremawa prostora na pojedinim
lokacijama.
Prostornim konceptom razvoja rekreacije i turizma Oslu{e (slika 1)
prostori i sadr`aji:
1.
2.
3.
4.

se defini{u slede}i

prirodna podru~ja i prostori za rekreaciju i turizam
izgra|eni prostori za rekreaciju i turizam
defini{u se razli~ite turisti~ke/ rekreativne putawe
op{ti prostorni uslovi za rekreativne i sportske sadr`aje

1. Prirodna podru~ja i prostori za rekreaciju i turizam
To su javni otvoreni prostori u prirodi nameweni rekreaciji i turizmu: park {ume,
izletni~ki prostori/ de~ija igrali{ta, rekreativne povr{ine bez izgradwe stalnih
objekata, turisti~ki punktovi, Za sve Planom definisane javne prirodne prostorno
funkcionalne celine potrebna je izrada plana/projekta detaqnog ure|ewa, kori{}ewa
i opremawa prostora .
a) Prirodne prostorno funkcionalne celine za rekreaciju i turizam, Opremaju se samo {etnim,
planinarskim, kowskim i drugim stazama, nadstre{nicama ili skloni{tima uz koje se obezbe|uju ve}e
otvorene povr{ine sa objektima za zadr`avawe i rekreaciju u prirodi. Wihovo ure|ewe podrazumeva
izvo|ewe staza, odmori{ta, nadstre{nica i drugih prihvatnih objekata. Kod ure|ivawa prostora za
rekreaciju obavezna je primena prirodnih materijala bez intervencija na terenu koje dovode do premena
prirodnih karakteirstika zemqi{ta. Koriste se postoje}e livade, staze.Svi izgra|eni objekti treba da
budu od kamena i drveta u skladu sa neimarskom tradicijom podru~ja.

b)Turisti~ko-rekreativni punktovi (primarni i sekundarni): Planiraju se na mestima ulaza, zna~ajnih
turisti~kih atraktera i ukr{tawa najzna~ajnijih komunikacija Poseduju kao minimalnu opremu: informativne
table, klupe, nadstre{nice, odmori{ta, korpe za optatke, voda(dovedena ili u blizini) . Primarni imaju vi{i
stepen opremqenosti dok sekundarni podrazumevaju minimalno opremawe. Ure|ewe, opremawe i obele`avawe
vr{iti u skladu sa Zakonom o turizmu i Правилникom о садржини и начину истицања туристичке сигнализације

v)Izleti{ta prostori za rekreaciju u prirodi(kapacitet 5-9 poset/ha, maks. u~e{}e zastrtih povr{ina 5%),
Poseduju kao minimalnu opremu: informativne table, klupe, nadstre{nice, odmori{ta, korpe za optatke,
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voda a dodatno se opremaju i ure|enim lo`i{tima, drvqanikom, klupama i stolovima (na mestima sa vodom)
Mogu posedovati i parking zaklowen vizuelnom barijerom.
Ure|ewe, opremawe i obele`avawe vr{iti u skladu sa Zakonom o turizmu i Правилникom о садржини и начину
истицања туристичке сигнализације
-

2. Izgra|eni prostori za rekreaciju i turizam
Izgra|eni prostori za rekreaciju i turizam obuhvataju zatvorene objekte i otvorene, gra|evinski
ure|ene i opremqene prostore u gra|evinskom podru~ju. Za izgra|ene prostore za rekreaciju i
turizam u gra|evinskom podru~ju predvi|a se izrada urbanisti~kih projekata i planova detaqne
regulacije (definisano u posebnom prilogu)

-

{etne staze unutar naseqa Ure|uju se povezano sa sistemom rekreativnih putawa Nacionalnog
parka kao deo komunikacije unutar naseqa kojim se povezuju najzna~ajniji turisti~ki atrakteri.

-

mogu se organizovati i edukativne putawe predstavqaju prostore organizacija razli~itih
tematskih {etwi-- prezentacija prirodnih vrednosti Nacionalnog parka uz edykaciju u oblasti pojedinih
naukam ili umetni~kih ve{tine ekosistemske putawe, geolo{ke, hidrolo{ke, istorijske etnografske,
foto-safari, "~itawe pejza`a", skupqawe lekovitog biqa. Ure|ewe, opremawe i obele`avawe vr{iti u
skladu sa Zakonom o turizmu i Правилникom о садржини и начину истицања туристичке сигнализације

a) Objekti nameweni rekreaciji i turizmu: Izgradwa objekata se vr{i na gra|evinskom
zemqi{tu koje nije pod {umom, uglavnom na podovima ve}im od 10% kako bi se sa~uvale ravne povr{ine
za rekreativne aktivnosti, i izgradwu saobra}ajne i druge infrastrukture. Treba te`iti svo|ewu
izgra|enih povr{ina na {to mawu meru, koriste}i tipove i na~in izgradwe koji zauzima najmawe
prostora i minimalno uti~e na promenu karaktera prirodne sredine, Izgra|ivawe zasebnih parcela
opredeqenih za ovu namenu i namewenih rekreativnom kori{}ewu uskla|uje se sa op{tim pravilima
gra|ewa za taj deo naseqa. Izgra|ivawe mo`e biti privremeno (balon hale...isl.) i trajno. Opremawe
prostora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o sportu i prate}im pravilnicima . Omogu}ava se izgradwa
sportskih terena i objekata za rekreaciju u privatnom vlasni{tvu - pri hotelima, pansionima,
apartmanskim naseqima... (fitnes klubovi, sale, teniski tereni, kuglane, bazeni idr.). Izgradwom
objekata te`iti stvarawu jedinstvenog arhitektonskog izraza koji proisti~e iz arhitektonskog
nasle|a podru~ja uz primenu prirodnih i tradicionalnih materijala sa maksimalnim uvo|ewem
zelenih povr{ina u izgra|ene komplekse. Treba te`iti izboru onih lokacija koje su zaklowene u
pejza`u i koje nisu sagledive sa istaknutih vidikovaca i dominantnih ta~aka u prostoru. Visina
objekata ne bi smela da pre|e sredwu visinu {ume.

b)Gra|evinski ure|eni sportsko rekreativni tereni mogu se locirati iskqu~ivo uz turisti~ke objekte, u
okviru gra|evinskih podru~ja kao deo organizovane, sekundarne turisti~ke ponude. Na utvr|enim povr{inama za
zimske i letwe sportske aktivnosti na otvorenom prostoru potrebno je izgraditi pomo}ne i prate}e objete
neophodne za funkcionisawe: pokretni ski-liftovi, pristupni putevi, staze i parkinzi sa slu`benim
objektima, prihvatni punktovi. Omogu}ava se izgradwa sportskih terena i objekata za rekreaciju u privatnom
vlasni{tvu - pri hotelima, pansionima... (tereni za male sportove, teniski tereni, kuglane, treni za mini golf,
de~ija igrali{ta, bazeni idr.). Opremawe prostora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o sportu i prate}im
pravilnicima

v)Otvoreni prostori za okupqawe: ure|uju kao prostori koji treba da omogu}e okupqawe, dru`ewe,
zabavu i relaksaciju gra|ana. Ure|uju se sa tendencijom maksimizirawa estetskih i ekolo{kih kvaliteta
otvorenih prostora kao prostori u kojima je potrebno obezbediti: adekvatnu opremqenost i izbor
materijala, adekvatno odr`avawe i kori{}ewe, adekvatnu zastupqenost razli~itih oblika vegetacije,
za{titu ~oveka od zaga|ewa, buke, vetra, pregrevawa , padavina, kao i adekvatne mikroklimatske uslove.
Neplanska izgradwa objekata nije dozvoqena. Postavqawe privremenih objekata u funkciji pojedinih
doga|aja (prezentacije, koncerti, predstave...) dozvoqava se iskqu~ivo op{tinskom odlukom.

3. Rekreativne putawe
Mre`a rekreativnih prostora unutar naseqa razvija se kao deo mre`e turisti~ko-rekreativnih
punktova, oblasti i putawa {ireg podru~ja. U Kalu|erskim Barama razlikujemo slede}e
rekreativne putawe:
a)
Пe{a~ke i staze sa prate}im objektima za odmor:
-

planinarske/turisti~ke obele`ene staze. Ure|uju se kao deo sistema rekreativnih putawa
Nacionalnog parka. Posebna pa`wa se u tom smislu posve}uje kontinuitetu razli~itih vrsta putawa unutar
gra|evinske zone, definisawu pristupnih/izlaznih punktova kao i ~vornih informativno-turisti~kih
punktova unutar naseqa. Pored osnovne funkcije turisti~ko rekreativne {etwe , mogu se organizovati kao
Avanturisti~ke putawe sa ciqem: obu~avawa u oblasti orjentacije i snala`ewa u prirodi (izvi|a~i,
skauti) uz mogu}nost dnevnog ili vi{ednevnog boravka na terenu u privremenim kampovima i kao putawe za

no}ni obilazak Nacionalnog parka. Podrazumevaju adekvatno ure|ewe, opremawe i obele`avawe i potrebu
izrade projekata detaqnog ure|ewa. Utvr|uju se punktovi odmori{ta sa nadstre{nicama, klupama
(detaqnije videti o turisti~ko rekreativnim punktovima) Ure|ewe, opremawe i obele`avawe vr{iti u
skladu sa Zakonom o turizmu i Правилникom о садржини и начину истицања туристичке сигнализације
Pored toga kao deo mre`e pe{a~kih staza Tare predvi|aju se i staze sa prate}im objektima za odmor. U tu
svrhu prevashodno koristiti postoje}e obele`ene i prose~ene lova~ke, seoske i planinske staze, Urediti
prate}e objekte za odmor, snabedvawe i drugo na odre|enim mestima gde se vi{e staza ukr{ta uz uslov da
su uz javnu saobra}ajnu mre`u, Mogu se locirati na ulazima u naseqe ili unutar naseqa. Minimalna oprema
ovakvih lokaliteta je natkriveno i zatvoreno pribe`i{te (koliba sa ogwi{tem , voda (dovedena ili u
neposrednoj blizini), toalet, u blizini je potrebno obezbediti i druge objekte za sme{taj (gostinski vajati)
i za prodaju minimalne opreme za planinare i izvidnike i sl.

b)Staze za biciklizam
-

organizuju se tako {to se za biciklizam koristi postoje}a i planirana putna mre`a koja
odgovara tehni~kim uslovima za navedene sportove uz izgradwu odgovaraju}ih traka.

v) Staze za zimske sportove
-

Morfologija Oslu{e ne upu}uje na zna~ajnije rekreativno kori{}ewe prostora za zimske
sportove osim za one koji se organizuju na malim nagibima i relativno ravnom terenu (nordijsko
skijawe, klizawe).Identifikovane su potencijalne pozicije staza za nordijsko skijawe ali je
neophodno uraditi posebnu studiju kojom bi se ispitale pozicije i putawe adekvatne du`ine i
karakteristika na teritoriji Ravne Tare. Planirawe ovih staza unutar naseqa treba da bude
samo deo {ireg sistema staza.

4. Op{ti prostorni uslovi za rekreativne i sportske sadr`aje:
Prostorni uslovi za letwe sportske i rekreativne sadr`aje
Op{ti uslovi organizacije prostora : zavetrina, orjentacija sever, severo-istok , ravan treren, u planinskim
uslovima po`eqna je i osun~anost
•
teniski teren ( 20/40m, tj za pojedina~nu igru 8.23/23.77, za igru parova 10.97/23.77 , ogra|ivawe `i~anom
ogradom za jedan teren daje 36.6/18.3, bo~no obezbediti slobodnu traku od 3.65m ), obrada terena trava,
beton, asfalt, {qaka
•
igrali{te za ko{arku ( 26/14m, tj. potrebno 480m2), obrada terena zemqa, {qaka, asfalt
•
igrali{te za odbojku (18/9m, 242m2) obrada terena, zemqa, {qaka, asfalt
•
univerzalni teren- kompleksno igrali{te za mali fudbal, odbojku, ko{arku i rukomet (40/20 ili 25/50),
obrada terena, zemqa, {qaka, asfalt
•
igrali{te za fudbal ( 110/75m, 8250m2, gledali{te jo{ oko 1000m2), obrada terena trava,
•
grupacija igrali{ta za stoni-tenis (sto 2.74/1.52m, za jedan sto potrebno oko 40 m2)
•
igrali{te za badminton (igra pojedinca 5.18/13.40m, igra parova 6.10/13.40m, oko 120m2), obrada terena trava,
beton, asfalt, {qaka
•
bo}awe na otvorenom prostoru ( 25-40/ 26.5m, oko 110m2)obrada terena {qaka
•
bilijar ( stolovi 2-2.3/1-1.15m, okolni prostor 1.6, za jedan sto oko 20 m2)
•
igrali{te za mini-golf ( razli~ite veli~ine, min. 400m2)
•
Piknik : 15-30 jedinica/ha, svaka jedinica za 4-8 osoba, opremqena parkingom zaklowenim vizuelnom
barijerom, (eventualno ogwi{tem + izvorom vode), prostorom za odlagawe sme}a,
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Prostorni yslovi za zimske sportove:
•
sankawe, 10-40 stepeni nagib, orjentacija sever do istok, sa malim zimskim osun~awem, za{ti}eno od vetra i
magle, sa bezbednim ravnim delom u podno`ju
•
nordijsko skijawe - mali nagibi - staze 3-15km
•
skijawe- 10-60 stepeni nagib , orjentacija sever do istok sa malim zimskim osun~awem,, za{ti}eno od vetra i
magle, sa bezbednim ravnim delom u podno`ju
•
klizali{ta ( mogu}e organizovati u zimskom periodu na lokaciji 2 teniska terena ( 20x40m)), ravan teren,
zavetrina

Po`eqni kapaciteti za sadr`aje rekreacije i turizma
Pregled po`eqnih kapaciteta osnovnih i prate}ih turisti~kih sadr`aja (bez sme{tajnih
kapaciteta) prema grani~nim kapacitetima defninisanim Prostornim planom razvoja NP Tara
standard

Oslu{a
br.le`ajeva

po`eqne povr{ine osnovnih i prate}ih turisti~kih sadr`aja
(m2)

m2/le`aju

500

sadr`aji rekreacije i kulture

0,2-0,3

100-150

sportsko-rekreativni sadr`aji (zatvoreni prostor)

0,4-0,5

200-250

sportsko-rekreativni sadr`aji ( otvoreni prostor)

5,0-8,0

2500-4000

Planom su sugerisane lokacije za sadr`aje rekreacije i kulture i sportsko rekreativne sadr`aje
u zatvorenom i otvorenom prostoru kao prostori u kojima se mogu realizovati po`eqni
kapaciteti. Budu}i da je velika ve}ina teritorija gra|evinskog podru~ja Oslu{e u privatnom
vlasni{tvu opredeqene su minimalne parcele na strate{ki zna~ajnim pozicijama(zonama) za
ure|ewe prostora od javnog interesa za turisti~ki razvoj naseqa a glavni turisti~ki kulturno
rekreativni centar je planiran na zemqi{tu NP Tara.

5.1.6. Poqoprivreda i {umarstvo
a) Poqoprivreda
Пољопривредна производња треба да изврши преоријентацију на оне врсте производа и на онај
начин производње који неће довести до деградације природне средине, нити до промена
пејзажних карактеристика простора.
На основу коришћења пољопривредног земљишта према катастарским класама усмерити
њихово уређење тако да се: најплодније тле штити од било какве градње; земљиште са мањим
ограничењима, треће и четврте катастарске класе, приоритетно користити за пољопривреду, а
остало за воћарство, травне културе и шумарство.
Простори намењени пољопривреди се формирају према захтевима културе која се гаји и у односу
на облик и величину парцеле.
Потребно је да постоји приступ, који не мора да буде јавни пут нити пут са асфалтним или
бетонским застором.
Не ограђују се, али је могуће поставити зеленило по рубу парцеле.

Фарме животиња
Свака новоизграђена фарма треба да поседује дехидратор или да јој се омогући његово
коришћење и просторе за лагеровање хране и стајњака. Начин узгоја и тип стаја у
производним фазама треба да буде полузатворен. Исхрана стоке првенствено треба да се
обавља прегонском испашом, а сеном само у току зиме. Код подизања фарме водиће се
рачуна да њихова динамика буде у корелацији са динамиком повећања обима производње
сточне хране. Концентровану храну, стимулаторе и остале медикаменте треба избегавати како
би се производи сточарства овог региона могли да пласирају индустрији, за производњу дечије
хране. Из ових разлога планира се да садашње задруге оформе службу за надзор и откуп
производа који ће да носе ознаку чисте "хране 5" код које се у процесу основне и прерађивачке
производње поштују упутства о примени агрохемикалија; за начин узгоја и пласмана и др.
Ограђује се дрвеном оградом, или у комбинацији са зеленилом, висине до 1,80м.
Потребно је да постоји колски приступ. Паркирање решити у оквиру комплекса.
Прикључци за инфраструктуру , са колске саобраћајнице. Обликовање терена – у складу са
морфолошким карактеристикама терена. Сви примењени материјали треба да буду природни
и у складу са правилима општег уређења насеља.
Пратећи елементи – појилице, хранилице, дрвене надстрешнице, се могу лоцирати у оквиру
комплекса, а ван грађевинског реона.
b) [umarstvo
Газдовање опрезно спроводити не нарушавајући сувише кохезију шумског масива, односно
склоп састојина, дајући предност свему ономе што доприноси побољшању стања у шумама,
повећању њихове стабилности и приносне снаге;
У свакој састојини тежити стварању оптималног стања у погледу мешовитости, структуре и
обраслости, како би се обезбедило трајно оптимално остваривање свих функција шума, а тиме
и укупних функција Националног парка;
Производња у шуми (искоришћавање шума) треба да је у зависности од потреба трајног
одржавања оптималног функционалног стања шуме, истовремено, у складу са тим, у свакој
састојини поступак са шумом и њено стање треба да омогући у потпуности коришћење
потенцијалне производне снаге станишта;
Обезбедити заштиту од биљних болести и штеточина, организовањем прогнозне службе,
примену мера превентивне заштите и одговарајућим учешћем у научно-истраживачком
пројекту "Истраживање појаве сушења шума и изналажење мера за очување најважнијих
врста шумског дрвећа у СР Србији";
Предузимати мере ради заштите шума од пожара и других елементарних непогода без обзира
на власништво, придржавајући се законских прописа, а посебно плана заштите шума
Националног парка од пожара, што подразумева техничку опремљеност за превентиву,
радиостанице, осматрачнице и све степене интервентне заштите шума од пожара;
Организовати стручну, потпуну и ефикасну чуварску и ловачку службу ради очувања и јачања
постојећег шумског фонда (флоре и фауне) без обзира на власништво, ради спречавања свих
видова функционалног обезбеђивања Националног парка (бесправне сече, крчење шума,
бесправни лов и риболов, бесправне градње, напасање стоке у забрањеним деловима,
приступ, напасање и брст коза у шумама, сви видови загађења средине и сл.);
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Снабдевање водом предметне локације вршиће се из градске водоводне мреже "Тарског водовода"
а на основу техничких услова ЈП "Дринске ХЕ" и услова за прикључење објеката на спољну мрежу.

5.1.7. Infrastruktura
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

У првој фази потрошње снабдевање свих тренутних потрошача вршити директно из мреже без
резервоара.

Правилник за изградњу водовода
У граници плана ''Ослуше'' који обухвата конзумно подручје становника и туристичких центара
постоји водоводна мрежа којом се постојећи потрошачи туристичких капацитета снабдевају водом.
Комплекс насеља ''Ослуша'' снабдева се водом из примарног цевовода ''Тарског вододвода'' који
пролази рубним делом овог простора. Водозахват ''Тарског водовода'' је на Белој Реци и
акумулацији ''Крушчица''.
Од водозхвата сирова вода се цевоводима 2xØ400 мм допрема се до пумпног постројења за
пречишћавање чији је тренутни капацитет 40 л/сек а планирани 80 л/сек. Пречишћена вода се
потисним цевоводима доводи у резервоаре, а потом до потрошача.
Искоришћеност ''Тарског водовода'' у овом тренутку износи 30%, тако да резерви за планирано
стање има довољно.
За прорачун потребних количина воде најпре је извршена подела потрошача на три категорије, а
сходно одредбама уредбе ''О утврђивању водопривредне основе СРС'' (''Службени гласник'', бр
11/02) и просторном плану Националног парка Тара.
Прорачун потребних количина воде извршен је за три категорије потрошача:
- категорија ''А'' са већим потрошачима воде (хотели, мотели, одмаралишта);
- категрија ''Б'' са потрошачима воде (за кампове, викенд насеља, домаћу радиности и сл.);
- становништво.

број лежаја:

-

специфична дневна потрошња (л/леж./дан):

-

средња дневна потрошња (л/сек):

-

коеф. дневне неравномерности:
максимална дневна потрошња(л/сек):

број становништава:
специфична дневна потрошња (л/сек/дан):
средња дневна поторшња (л/сек):
коеф. дневне неравномерности:
максимална дневна потрошња (л/сек):

Везни цевовод од резервоара до конзума не треба да буде мањих димензија од Ø150 мм.
Дуж планираних саобраћајница и конзумног подручја планирати нове цевоводе водоводне мреже
најмањег пречника Ø100 мм а усвојеног ∅150 мм поштујући одредбе ''Правилника о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара'' (''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/91) и
одредбе Просторног плана националног парка Тара (Службени лист СРС 3/89 od 04.02.19989.g).
Планирана вододводна мрежа биће повезана са постојећом, по принципу прстенасте водоводне
мрже.
На водоводној мрежи планирати противпожарне надземне хидранте за гашење пожара
распоређених на растојању од 80 до 150 м.
Планирани цевоводи дистрибутивне мреже треба да прате регулацију нових и постојећих
саобраћајница, и да буду лоцирани испод тротоара или зелених површина.

Правилник за изградњу канализације

- А: 700,
- Б: 1200;
- А: 680,
- Б: 500;
- А: 5,5,
- Б: 6,9;
-1,4;
- А: 7,7,
- Б: 9,66.

Локација предметног плана припада сливу реке Дрина.
На овој територији није решено питање одвођења отпадних и атмосферских вода на организован и
санитарно безбедан начин.
Углавном преовлађују упијајући, непрописни водопропусни сенгрупи и септичке јаме док се
употребљене воде из домаћинстава, туристичких објеката углавном упуштају у оближње водотоке
без пречишћавања.

За становништво:
-

Предлогом решења намене површина и интерних саобраћајница на разматраном комплексу
задржати у функцији постојеће цевоводе Ø100 мм и већих димензија под условом да су трасирани
у јавним површинама и регулацији саобраћајница.

Изградњу водоводне мреже вршити етапно према потреби и развоју објеката.

Изабрани су следећи параметри за туристичке капацитете:
-

За наредни период у коначној фази треба повећати резервоарске просторе са садашњих 1000 м3
на око 2000 м3 и изградити објекте за изравнавање дневне потрошње.

Атмосферске воде се пуштају да слободно отичу по терену.

200;
350;

Изградњом организованих водоводних система повећава се количина отпадних вода што угрожава
еколошку средину и изворишта водовода на нижим деловима подручја Таре.
Овакво стање захтева изградњу санитарно исправних канализационих мрежа и одговарајућих
канализационих објеката.

0,8;
1,7;
1,38.

Укупна потреба у крајњем периоду за водом за максималну дневну потрошњу износи
л/сек.

око 18,74

Неопходно је предвидети пречишћавање свих отпадних вода и одвођење ван подручја Нациналног
парка, забрану употребе непрописних водонепропусних септичких јама и понирућих бунара.
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Укупна количина воде коју треба одвести са подручја плана орјентационо износи око 15,00 л/сек.
Према просторном плану отпадне воде би се са локација Митроваца, Ослуше и Перућца одвеле
посебним системом канализације до заједничког постројења за пречишћавање низводно од
Перућца.
Пречишћене воде би се гравитационим цевоводом испустиле низводно од Прућца, одатле у
реципијент Дрину.
Одвођење свих фекалних вода са подручја просторног плана, па и ове локације захтевало би
веома скупе објекте (препумпавање, тунеле и друге трасе цевововда), са циљем да се вода одведе
до коначног реципијента реке Дрине.
Зато се предлаже више независних система за које треба претходно радити студије да би се
дефинисали ближи реципијенти и финансијски оправдала решења.
Све отпадне воде би се прикупиле цевним каналима и одвеле на постројење за пречишћавање, а
потом због конфигурације терена у хидрографски најпогодније водотоке које су притоке слива
реке Дрине а према условима ЈКП Србијаводе.

Локална постојења за пречишћавање треба планирати, изградити, руковати њима и одржавати их,
тако да у свим климатским условима раде правилно и поуздано односно обезбеђују захтеване
вредности на изливу у водоток.
Атмосферске воде са предметних локација треба нивелационо и кроз уређење терена одвести у
околне поточне долине или зелене површине, путем отворених ригола и каналета и преко
таложника у оближње потоке.
У потоке и реке смеју се испуштати само чисте атмосферске воде, као и пречишћене отпадне воде
такве да се не угрози ИИ класа воде у реципијенту.
Чисте воде са кровова упуштати у зелене површине.
Воде са већих паркинга, бензинских пумпи и др. прихватити сливницима са таложником и
сепаратором и тек онда одвести у реципијенте, у противном одвести их у посебне септичке јаме
без понирања воде.
Важећа правна регулатива:


Обавезно је комплетно механичко, хемијско и биолошко пречишћавање свих отпадних вода што је
предмет посебних Пројеката и Планских докумената јер су локације изван ове границе плана.



О испуњености прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова поштовати закон о
санитарном надзору ("Сл. Гласник РС", бр. 125/2004)
Поштовати услове заштите природе на основу закона о процени утицаја на животну средину
("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004) и Правилника о садржини студије процене утицаја на животну
средину ("Сл. Гласник РС", бр. 69/2005)
Закон о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 16/97 и 42/98)
Законом о водама ("Сл. Гласник РС", бр. 46/91) уређује се заштита вода, заштита од штетног
дејства вода, коришћење и управљање водама као добрима од општег интереса

До изградње организованог система канализације који ће бити предмет посебног планског
документа примениће се индивидуална решења као што су типски системи за пречишћавање и
прописане водонепропусне септичке јаме за један или више објеката са обавезним
самопречишћавањем чију би воду испумпавало Јавно Комунално Предузеће.




У случају малих потрошача (викендице, стамбени објекти и др.) за одводњавање отпадних вода
предлажу се водонепропусне септичке јаме, једна за сваку парцелу. Позложај септичких јама
унутар локације прилагодити распореду планираних објеката и грађевинских линија.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Септичке јаме треба удаљити од регулационе линије минимум 5 м, од суседне парцеле 2 м, од
објекта минимум 5 м.
3

Корисна запремина септичких јама не може бити мања од 4 м и зависи од оптерећења потрошача
и динамике пражњења.
Био-диск постројења величине од 10-1000 ЕС користиће се код хотела, мотела и одмаралишта.
Димензија и избор одговарајуће величине био-диск уређаја одредити кроз техничку документацију
у зависности од специфичног хидрауличког и биолошког оптерећења за различите кориснике,
односно објекте а на основу топографско хидрографских подлога у одговарајућој размери.
Био-диск постројења треба да је удаљен око 50-100 м од објекта, по могућству да је постављен у
сливу поточне долине, капацитета оквирно 500 ЕС и за њега треба одредити јавну парцелу
димензија 20x10 м, струју и приступни пут. Тачан положај и парцеле био-диска дефинисаће се
кроз израду Урбанистичких пројеката и одговарајуће техничке документације.
У оквиру плана сходно планираним наменама оријентационо је дата локација четири постројења
за пречишћавање (био-диска) са испустом у најближу јаругу или поточну долину. Тачан положај
постројења за пречишћавање дефинисаће се кроз израду Урбанистичких пројеката и одговарајуће
техничке документације.

Postoje}e stawe (objekti i mre`a)
Objekti
Na predmetnom podru~ju izgra|ena su trfostanica TS 10/0,4 kV "Sumbuli} brdo", kao
slobodnostoje}i objekat i trfostanica TS 10/0,4 kV "Repetitor Oslu{a" kao stubna trfostanica.
Mre`a
Postoje}a trafostanica TS 10/0,4 kV "Sumbuli} brdo" je povezana sa postoje}om TS 35/10 kV
"Metaqka" delimi~no nadzemnim i delimi~no podzemnim elektroenergetskim vodom naponskog
nivoa 10 kV. Postoje}a trfostanica TS 10/0,4 kV "Repetitor Oslu{a" povezana je sa postoje}om
trafostanicom TS 10/0,4 kV "Sumbuli} brdo" podzemnim kablovskim vodom naponskog nivoa 10 kV.
Nadzemni elektroenergetski vod 10 kV je izveden na betonskim i ~eli~no re{etkastim stubovima.
Elektroenergetski vodovi javnog osvetqewa su izgra|eni za potrebe javnih i saobr}ajnih
povr{ina.
Planirano stawe (objekti i mre`a)
Objekti

Da bi se za navedeni period obezbedili potrebni kapaciteti, u postoje}oj TS 10/04 kV po
mogu}stvu zameniti odgovaraju}im transformatorom ve}eg kapaciteta. U skladu sa
zahtevanim potrebama, u podru~jima gde se grade ve}i turisti~ki kompleksi,
trafostanice graditi:
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•
•

u sklopu planiranih objekata
kao slobodnostoje}e objekte od monta`no-betonskih elemenata ili u specijalnim
slu~ajevima kao zidane objekte u skladu sa zahtevima arhitektonskog re{ewa
odre|ene urbanisti~ke celine, a na ostalim podru~jima mogu se graditi i kao stubne
transformatorske stanice.

Za podru~je Oslu{a u narednom periodu predvideti izgradwu 6 ({est) trafostaninica TS 10/04
kV, kapaciteta do 2x630 (1000) kVA, uz zadr`avawe postoje}ih trafostanica.
Na teritoriji Oslu{a, u svakom novom objektu koji se gradi ili na wegovoj parceli, prema planskom
ure|ewu prostora, predvideti mogu}nost izgradwe nove TS 10/0,4 kV prema pravilima gradwe,
osim ako je energetskim uslovima Elektrodistribucije druga~ije predvi|eno. Ukupan broj
novih TS 10/0,4 kV koji se kroz odobrewe za izgradwu mo`e dati ne sme biti ve}i od planom
predvi|enog broja.
Planirane TS 10/0,4 kV postaviti u sklopu novog objekta koji se gradi pod slede}im uslovima:
•
•
•
•
•
•
•

prostorije za sme{taj TS 10/0,4 kV , svojim dimenzijama i rasporedom treba da poslu`i za
sme{taj transformatora i odgovaraju}e opreme;
transformatorska stanica mora imati dva odvojena odelewa i to: odelewe za sme{taj
transformatora i odelewe za sme{taj razvoda visokog i niskog napona;
betonsko postoqe u odeqewu za sme{taj transformatora mora biti konstruktivno odvojeno
od konstrukcije zgrade. Izme|u oslonca transformatora i transformatora postaviti
elasti~nu podlogu u ciqu presecawa akusti~nih mostova (prenosa vibracija);
obezbediti zvu~nu izolaciju tavanice prostorije za sme{taj transformatora i blokirati
izvor zvuka du` zidova prostorije,
predvideti toplotnu izolaciju prostorija TS ;
svako odeqewe mora imati nesmetan direktan pristup spoqa;
kolski pristup planirati izgradwom pristupnog puta najmawe {irine
3,00 m do najbli`e saobra}ajnice.

Planirane TS 10/0,4 kV postaviti na parceli novog objekta koji se gradi, kao slobodno stoje}i
objekat, pod slede}im uslovima:
•
•
•

prostorije za sme{taj TS 10/0,4 kV , svojim dimenzijama i rasporedom treba da poslu`i za
sme{taj transformatora i odgovaraju}e opreme;
transformatorska stanica mora imati dva odvojena odelewa i to: odelewe za sme{taj
transformatora i odelewe za sme{taj razvoda visokog i niskog napona;
kolski pristup planirati izgradwom pristupnog puta najmawe {irine
3,00 m do najbli`e saobra}ajnice.

Mre`a 10 kV
Za povezivawe planiranih trafostanica potrebno je izgraditi slede}e elektroenergetske
vodove:
•

•

prikqu~iti planirane TS 10/04 kV, kao privremeno re{ewe dok se ne izgradi TS 35/10 kV
"Mitrovac", na postoje}i DV 10 kV koji ide trasom "Metaqka-Mitrovac-Peru}ac".
Planirane elektroenergetske vodove izvesti kablovski sa potrebnim popre~nim presekom
kabla, po principu "ulaz-izlaz" tj. povezivawe u "prsten"
izgraditi kablovski elektroenergetski vod 10 kV, od podru~ja Oslu{a do Sokoline, koji
}e biti veza sa najbli`im TS 10/04 kV. Izgradwom elektroenergetskog voda 10 kV ostvari}e
se rezervno snabdevawe elektri~nom energijom podru~ja Oslu{e i Sokoline.

Planirane elektroenergetske vodove 10 kV, izvesti podzemno sa potrebnim popre~nim presekom
kabla, polo`enim u rov na dubini 0,8 m i {irini u zavisnosti od broja elektroenergetskih
vodova. Planirane elektroenergetske vodove 10 kV izvesti u profilima postoje}ih i planiranih

saobra}ajnica ispod javnih povr{ina, unutar gra|evinskih parcela i ostalog zemqi{ta (uz
saglasnost vlasnika korisnika zemqi{ta).
U izuzetnim slu~ajevima elektroenergetske vodove 10 kV izvesti nadzemno sa samonosivim
kablovskim snopom i za wihovu izgradwu je potrebno pribaviti specijalnu dozvolu.
U narednom periodu potrebno je izvr{iti rekonstrukciju postoje}e zastrele 10 kV mre`e i
izgraditi novu. Izvr{iti rekonstrukciju dotrajale nadzemne nn mre`e i mre`u javnog osvetqewa.
Mre`a 1 kV i javnog osvetqewa
Do planiranih objekata, turisti~kih objekata (hoteli, moteli, odmarali{ta...), vikend naseqa
izgraditi mre`u elektroenergetskh vodova 1 kV i javnog osvetqewa. Planirane elektroenergetske
vodove 1 kV i javnog osvetqewa, izvesti podzemno sa potrebnim popre~nim presekom kabla,
polo`enim u rov na dubini 0,8 m i {irini u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.
Planirane 1 kV i javnog osvetqewa izvesti u profilima postoje}ih i planiranih saobra}ajnica
ispod javnih povr{ina, unutar gra|evinskih parcela i ostalog zemqi{ta (uz saglasnost vlasnika
korisnika zemqi{ta).
Prilikom izgradwe elektroenergetskih vodova 1 kV i javnog osvetqewa posebno obratiti pa`wu
da ne do|e do o{te}ewa posteje}ih stabala koji su pod za{titom dr`ave. Nakon izgradwe
elektroenergetskih vodova 1 kV i javnog osvetqewa, zelene i druge povr{ine vratiti u prvobitno
stawe. Napajawe elektroenergetskih vodova javnog osvetqewa napajati podzemno kablovima
odgovaraju}eg preseka. Prilikom osvetqewa javnih i saobra}ajnih povr{ina, kao i prilikom
rekonstrukcije postoje}eg osvetqewa saobar}ajnica posti}i sredwi nivo luminancije od oko 0,61,5 cd/m2.
Na mestima gde se o~ekiju ve}a mehani~ka naprezawa tla elektroenergetske vodove 1 kV i javnog
osvetqewa, postaviti u kablovsku kanalizaciju ili za{titne cevi kao i na prilazima ispod
kolovoza saobra}ajnica.
TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
Postoje}e stawe (objekti i mre`a)
Pokrivenost svih podru~ja pristupnom mre`om je nezadovoqavaju}a, a u pojedinim delovima
postoje}u mre`u je neophodno rekonstruisati ili u potpunosti zameniti. Pretplatnici su uglavnom
povezani nadzemnim telefonskim vodovima.
Planirano stawe (objekti i mre`a)
U svim centrima naseqa postoje}e zastarele izvode u mesnoj kablovskoj mre`i zameniti novim, i
izgraditi potreban broj istih i povezati me|usobno telekomunikacionim kablovima sa ATC U`ice
ili sa ATC Bajna Ba{ta.
Telekomunikacione vodove polagati u profilima postoje}ih i planiranih saobra}ajnica, vode}i
ra~una o propisnom rastojawu od drugih komunalnih objekata. Planirane podzemne
telekomunikacione kablove postaviti slobodno u zemqu, odnosno kroz privodnu kanalizaciju u
rov dubine 0,8 m i {irine 0,4 m.
Na prelazu ispod kolovoza saobra}ajnica kao i na svim onim mestima gde se telekomunikacione
kablovi uvode u objekte, telekomunikacione kablove postaviti kroz za{titne cevi.
U skladu sa Prostornim planom Republike Srbije u oblasti telekomunikacionog sistema osnovni
ciqevi su:
najmawe udvostru~iti postoje}i broj telefona
obezbediti telefone za sve privredne subjekte, ustanove, doma}instva i druge korisnike
zameniti dotrajalu opremu i modernizovati mre`u, da bi se obezbedilo pouzadanije i
kvalitetnije funkcionisawe telekomunikacionog sistema i uslovi za uvo|ewe novih (savremenih)
usluga
uvo|ewe novih telekomunikacionih usluga, primenom novih tehnologija, a posebno
uvo|ewem opti~kih kablova u mesnu mre`u i stvarawe uslova za formirawe {irokopojasne ISDN
(digitalne mre`e integrisanih usluga)
uvod|ewe mobilnih usluga zasnovanih na radio-prenosu
izgradwa moderne pristupne (kablovske) mre`e za obezbe|ewe {irokopojasnih servisa
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Prostori za rekreaciju i turizam se ure|uju i opremaju u zavisnosti od vrste, zna~aja,
realizovanih/planiranih sadr`aja, intenziteta kori{}ewa, planiranog stepena
ure|ivawa i odr`avawa.
Planom se, u ciqu obezbe|ivawa odre|enog kvaliteta kori{}ewa rekreativnog
prostora, obezbe|ivawa ekolo{kih vrednosti kao i racionalnog kori{}ewa
sredstava, predla`e diferencirawe javnih prostora namewenih rekreaciji,
sportu kao i razli~itim oblicima ozelewavawa. Diferencirawe se vr{i u odnosu
na procenat izgra|ivawa, ozelewavawa, vrste opreme, nivo/standard opremawa i
potrebnih sredstava za odr`avawe.
Za izgra|ene prostore za rekreaciju i turizam u gra|evinskom podru~ju (I) predvi|a se
izrada urbanisti~kih projekata i planova detaqne regulacije (definisano u posebnom
prilogu)
Za sve Planom definisane javne prirodne prostorno funkcionalne celine (P) potrebna
je izrada plana/projekta detaqnog ure|ewa, kori{}ewa i opremawa prostora .
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nadstre{nice

Na prelazu ispod kolovoza saobra}ajnica kao i na svim onim mestima gde se telekomunikacionи
kablovi uvode u objekte, telekomunikacione kablove postaviti kroz za{titne cevi.

30

parking za bicikle

N

klupe, kante za otpatke

I2

e, pija}a voda

I1

tarni objekti i

Postoje}i kablovski distribucioni sistem je izgra|en neplanski sa nejasnom zakonskom
regulativom i slu`i za sada samo za prijem TV signala u jednom smeru, ka korisniku. Mre`a je
realizovana samonose}im koaksijalnim kablovima.
KDS sistem razvijati prema planovima i tehni~kim re{ewima ovla{tenih operatera u skladu sa
zakonskom regulativom koja defini{e ovu oblast. Planirane vodove za potrebe KDS izgraditi u
koridoru planiranih i postoje}ih TK vodova TK kanalizacije. Planirane vodove KDS izgraditi
podzemno u rovu potrebnih dimenzija.

Otvoreni izgra|eni sportsko rekreativni
prostori : b) tereni za male sportove na
otvorenom, mogu i teniski tereni, zimi
mogu}e klizali{te na lokaciji 2 teniska
terena ili vi{enamenskog igrali{ta.
obezbediti pomo}ne i prate}e sadr`aje (
min 1 vi{enamenski teren ukupno 800m2
neto/1500 m2 bruto P ),pomo}ni i prate}i
turisti~ko-ugostiteqski
sadr`aji.
Dozvoqava se i izgradwa zatvorenog
rekreativnog prostora u skladu sa
pravilima gra|ewa zone.
Izleti{te Oslu{a: ure|ewe
i opremawe
izleti{ta,
igrali{ta u prirodnom
ambijentu, sportsko rekreativni tereni i
prostori igre i zabave (igrali{ta, mini
golf...) prate}i turisti~ko-ugostiteqski
sadr`aji.
Turisti~ki kulturno rekreativni centar
a) turisti~ki info centar, prostor za igru i
edukaciju i vi{enamenska rekreativna sala
(dodatno mogu i : biblioteka, vi{enamenska
sala za predavawa, projekcije, edukaciju,
u~ionice/radionice
u
otvorenom
i
zatvorenom prostoru ) (800 - 1000m2)
b) tereni za male sportove na otvorenom, mogu i
teniski tereni, zimi mogu}e klizali{te na
lokaciji
2
teniska
terena
ili
vi{enamenskog
igrali{ta.
obezbediti
pomo}ne i prate}e sadr`aje . ( min 1 ko{ . 1
odb i 1 vi{enamenski teren ukupno 1600m2
neto/2500 m2 bruto P

malni procenat ozelewenosti (
%)

N

KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM

sad`aji rekreacije i turizma

imali
procenat
izgra|enostisti (%)

Postoje dva operatora mobilne telefonije, koji koriste GSM sistem: MOBTEL i TELEKOM. Oba
operatera poseduju mre`e baznih stanica koje ne pokrivaju u potpunosti celokupno podru~je pa je
potrebno wihovo pro{irewe, kako bi kvalitet signala odgovarao me|unarodnim standardima.
Shodno svetskim trendovima planira se intenzivan razvoja javnih radio sistema, a posebno
mobilne telefonije. U ovoj oblasti o~ekuje se i uvo|ewe tre}eg operatora, kako bi se
konkurencijom sa postoje}im postigli ve}i kapaciteti i boqi kvalitet usluga, uz povoqnije
uslove za korisnike. Planira se potpuna pokrivenost celokupnog podru~ja mre`ama mobilne
telefonije.

stoje}i / N- novi

MOBILNA TELEFONIJA

preporuke za ure|ivawe i opremawe
torno
funkcionalane
celine
prostora
za
rekreaciju i turizam (I izgra|eni, P -prirodni)

-

U oblasti telekomunkacionog sistema radio-difuzije osnovni ciqevi su
- razvoj i afirmacija javnih, komercijalnih i lokalnih radio i TV programa
telekomunikacionog sistema radio-difuzije Republike, uz permanentno pra}ewe i
ukqu~ivawe novih tehnologija u skladu sa svetskim trendovima
- dogradwa mre`e za dopunsko pokrivawe (TV i radio repetitori) i dogradwa postoje}eg i
razvoj novog sistema radio-relejnih veza
izgradwa kablovskog distribucionog sistema

I4

N

lokalni centar, prostor za okupqawe, igrali{te
za decu

5

30

+

+

O

+

+

3

2

I5

N

multifunkcionalni
plato,
prostor
okupqawe, igrali{te za decu

5

30

+

+

O

+

+

2

2

I6

N

5

30

+

+

O

+

+

3

2

I7

N

I8

N

P1

P

P2

P

za

lokalni centar, prostor za okupqawe, igrali{te
za decu
rekreativni i sportsko rekreativni tereni
hotela, igrali{ta za decu,:tereni za male
sportove, teniski tereni sa prate}im i
pomo}nim sadr`ajima
rekreativni i sportsko rekreativni tereni
hotela, igrali{ta za decu,:tereni za male
sportove, teniski tereni sa prate}im i
pomo}nim sadr`ajima
Rekreativna zona u prirodi : zimske i letwe
igre: sankawe, badminton, frizbi,
Park {uma: ure|ewe i opremawe staza i
odmori{ta

Preporu~ena oprema u javnom tur.rekreativnom prostoru
+ - neophodno
•
- po`eqno

20

O

+

+

+

O

O

O

O

3

2

20

O

+

+

+

O

O

O

O

2

2

2.5

90

O

+

O

O

O

+

3

3/4

2.5

90

O

+

O

O

O

O

3

3/4
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Opremawe
1. ekskluzivni prostori
2. prostori povi{enog standarda
3. standardni prostori

Odr`avawe
1. reprezentativno odr`avawe
2. intenzivno odr`avawe
3. ekstenzivno odr`avawe
4. biotopi samoregulacije.

U intenzivno i reprezentativno (kao vi{i nivo intenzivnog) odr`avawe spadaju parkovi, skverovi/trgovi, zelene
povr{ine de~ijih igrali{ta, povr{ine oko javnih /poslovnih objekata, objekata kulture i edukacije, sportskih
terena, arboretum/botani~ka ba{ta, kao i zelenilo na drugim javnim otvorenim prostorima.
U ekstenzivno odr`avane povr{ine spadaju park-{ume, za{titni zeleni pojasevi du` puta, strmih zemqi{ta i odseka.
Ekstenzivno odr`avawe podrazumeva sprovo|ewe sanitarnih mera se~e, za{tite od {teto~ina, protiverozionih
mera u skladu sa va`e}im propisima. Delovi ekstenzivno odr`avanih povr{ina uz pe{a~ke komunikacije i delove
oko sportskih terena potrebno je da se intenzivno odr`avaju kako bi im se omogu}ilo adekvatno kori{}ewe
Biotopi samoregulacije su prete`no ozeleweni prostori grada koji poseduju sposobnost opstanka i razvoja u urbanoj
sredini bez posebnog odr`avawa. Uslov realizacije ovakvih biotopa je pored karakteristika biqnih i
`ivotiwskih vrsta i wihova veli~ina i kontinualno rasprostirawe

7.0. PRAVILA ZA GRA\EWE I OBNOVU NASEQA
7.1.ОПШТА
Чланови „Правилника о условима за парцелацију , изградњу, обликовање, материјализацију и
уређење изграђеног простора на подручју планине Тара“ који се могу директно применити на
подручју Ослуше су наведени у следећем тексту.
ПРИСТУП
Критеријуми за изградњу, коришћење и уређење простора на подручју планине Таре су:
- свођење изграђених површина на што мању меру, користећи типове и начин изградње који
заузима најмање простора и минимално утиче на промену карактера природне средине,
коришћење простора на основу утврђених граничних капацитета и уређења са комплетном
инфраструктурном опремом, ради очувања и унапређења свих природних ресурса;
- строга заштита и посебни услови уређења делова подручја који се користе у научне,
рекреативно-образовне и друге сврхе, ради очувања изузетних вредности природне средине;
- очување свих извора, већих ливада и пропланака;
- рационална изградња саобраћајне мреже уз равномерну покривеност подручја свим врстама
саобраћајница, разних категорија, у зависности од потреба, које се могу искључити из јавног
коришћења, осим у специфичним условима и потребама;
- избор локалитета за изградњу као и избор начина спровођења свих инфраструктурних
инсталација тако да не доминирају у простору, ради очувања пејзажа под условом да он
представља једну од битних карактеристика простора;
- издвајање површина без изградње сталних (туристичких и стамбених) објеката, које ће бити
опремљене само шетним, планинарским, коњским и другим стазама, успутним надстрешницама
или склоништима уз које се обезбеђују веће отворене површине са објектима за задржавање и
рекреацију у природи.
Изградња туристичких центара вршиће се по принципу концентрисаних грађевинских површина, на
слободном земљишту које није под шумом, углавном на падовима већим од 10%, како би се
сачувале равне пашњачке површине за рекреативне активности, сточарство и изградњу
саобраћајне и друге инфраструктурне мреже. Архитектуром објеката треба тежити ка стварању
јединственог архитектонског и ликовног израза, препознатљивог кроз форме које проистичу из
архитектонског наслеђа подручја, уз примену природних и традиционалних материјала. Тип
изградње треба да буде "павиљонски" са разбијањем маса, у вертикалном и у хоризонталном
габариту, са максималним увођењем зелених површина у изграђене комплексе. Треба тежити ка
избору оних локација које су заклоњене у пејзажу и које нису сагледиве са истакнутих видиковаца
и доминантних тачака у простору. Висина објеката не би смела да пређе средњу висину шуме.

На подручју планине Таре дозвољена је изградња стамбених објеката и изван грађевинских
подручја и то на постојећим окућницама за стално настањене становнике подручја. На
грађевинским подручјима утврђеним Просторним планом, а изван грађевинских подручја
утврђених урбанистичким плановима, изградња стамбених објеката може се изузетно вршити и то
искључиво на постојећим грађевинским парцелама, односно тамо где постоје сеоски стамбени и
помоћни објекти, а у складу са традиционалном архитетктуром и материјалима и другим условима
утврђеним овим правилником.
У зонама стамбене изградње могу се градити само ниски објекти сталног становања и уз њих
помоћни и економски објекти. Величина грађевинске парцеле је за слободно стојеће објекте
минимална 400 m 2 и максимална 2500 m 2 . Веће парцеле су постојеће окућнице домаћинстава
која живе и раде на подручју.
Код постојећих објеката задржаће се постојећа грађевинска линија, док код изградње нових
објеката и доградње она треба да износи минимум 5 m, од јавног пута (регулационе линије). На
једној грађевинској парцели осим стамбених објеката могу се градити помоћни (гараже, оставе,
летње кујне) економски, пољопривредни и мањи пословни објекти (ковачнице, столарске радње, и
др.) који са стамбеним чине целину домаћинства.
Величина стамбених и других објеката на сеоским подручјима и на појединим локалитетима у
основи не треба да је мања од 25 m 2, а максимална висина По-П-Пк (подрум, приземље,
поткровље). При коришћењу нагиба терена није дозвољено правити усеке веће од 1 m, осим
уколико то захтева обезбеђење стабилности терена. Кровови су због климатских услова коси,
нагиби 60 степени (двоводни са засецима - «ромаћима» у висини од 1/2 до 1/3 укупне висине
крова, или четвороводни; у оба случаја нагиб свих кровних равни је исти). Стрехе имају блажи
нагиб од кровова и он износи 45 степени.
На већ постојећим објектима или темељима бачија и бачишта дозвољава се адаптација и
изградња за пољопривредну производњу, односно сточарство, или за мешовиту намену:
пољопривредну – претежно и туристичку - допунски.
У складу са климатским условима и традицијом овог подручја, за викенд објекте обавезна је
примена пре свега камена, дрвета, коси кров и покривач од шиндре, чиме ће се очувати
амбијенталне вредности подручја и формирати јединствени карактер простора, односно «дух
места» (genius loci).
Архитектонска обрада стамбених, викенд, помоћних и економских објеката мора се прилагодити
непосредном амбијенту. Делови зграде, њен структурни облик и изглед (прозори, стрехе,
димњаци, тремови) морају бити у духу "динарске брвнаре - осаћанке" која је на овом подручју
дала свој допринос народној архитектури и градитељском наслеђу.
Тара, у целини, сматра се подручјем рекреације, изузев простора за који је утврђен I степен
заштите у оквиру Националног парка, односно ако Просторним или Урбанистичким планом за
поједине просторе није другачије одређено. На подручју су предвиђене површине за рекреативне
активности у природи, које прати одговарајуће уређење терена. Под уређењем се подразумева
извођење стаза, одморишта, надстрешница и других прихватних објеката према условима
утврђеним у Просторном плану. Код уређивања рекреативних површина обавезна је употреба
природних материјала без интервенција на терену које доводе до промена природних
карактеристика земљишта, користећи постојеће природне ливаде, стазе и др. Сви изграђени
објекти треба да буду од камена и дрвета, у традицији народног неимарства подручја.
Грађевински уређени спортско-рекреативни терени лоцирају се искључиво уз туристичке објекте, у
оквиру грађевинских подручја, као део организоване, секундарне туристичке понуде. На утврђеним
површинама за зимске и летње спортске активности, на отвореном простору, лоцирају се објекти
неопходни за обављање тих активности: покретни ски-лифтови, приступни путеви, стазе и
паркинзи са службеним објектима, прихватни пунктови и опремају се површине за спортско јахање,
падок стазе, штале и др.
За сва грађевински уређена подручја, као и појединачне локације објеката обавезно је
обезбеђивање колског приступа и комплетне комуналне опреме.
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ОСНОВНА ПРАВИЛА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови парцелације, изградње, обликовања, материјализације и
уређења изграђеног простора за насеља за која се доноси урбанистички план и земљиште ван
насеља док се не донесе просторни план или урбанистички план са елементима на основу којих се
може издати акт о урбанистичким условима, односно извод из плана, а ради добијања одобрења
за изградњу, као и садржина, услови и поступак издавања акта о урбанистичким условима за
објекте на подручју планине Таре.
Члан 2.
Општи услови урбанистичке регулације, у смислу овог правилника, представљају скуп међусобно
зависних правила и елемената за образовање и уређење грађевинских парцела, утврђивање
регулационе и грађевинске линије, међусобног положаја, висине и спољног изгледа објеката, као и
других правила за формирање акта о урбанистичким условима и давања одобрења за изградњу
која се примењују и када важећи просторни или урбанистички план не садржи те елементе.
Члан 3.
Општа правила парцелације, у смислу овог правилника, обухватају планске елементе за
одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле, регулационе, нивелационе
елементе за обележавање грађевинске парцеле и правила грађења, који се утврђују просторним
или урбанистичким планом, а у случају утврђеном законом.
ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Члан 5.
Регулација простора и насеља на Тари заснива се на систему елемената регулације, и то:
1) урбанистичким показатељима (намена, индекс или степен изграђености, индекс или степен
искоришћености);
2) урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија
саобраћајнице, гранична линија зоне);
3) правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање
ограде, паркирање и гаражирање и др.).
4) правилима обликовања и материјализације (организација и формирање групације, зоне, насеља
као и самог објекта, пропорције објекта, обликовање крова, материјализације објекта и др.).
Члан 6.
Површине намењене за изградњу могу се према специфичном начину коришћења за изградњу
приказати као:
1. туристичке зоне - бунгалови,
2. етно-еко зоне,
3. зоне кућа за одмор – викенд зоне,
4. туристичке зоне - апартмани,
5. сеоске зоне,
6. зоне породичне градње и стационари,
7. централне пословно-комерцијалне зоне,
8. туристичке зоне – хотели.
Породични стамбени објекти су објекти за становање са највише 4 стамбене јединице.
Урбанистичка мрежа линија

Члан 10.
Регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од јавног интереса,
односно јавног грађевинског земљишта, од парцела које имају другу намену, односно од осталог
грађевинског земљишта.
Члан 11.
Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на граничну
линију (кеј, траса пруге, болница и сл.) и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице.
Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у зависности од
функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре као хоризонтална, надземна и подземна
регулација, а најмања дозвољена ширина појаса регулације по врстама улица је:
1. стамбене улице 8,00
2. сабирне улице 10,00
3. пешачке стазе 1,50
4. колски пролази 5,00
5. приватни пролази 2,50
6. саобраћајнице у сеоским насељима 10,00
Регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране саобраћајнице у
насељу.
Члан 12.
Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање
саобраћајне мреже.
Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и
парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже.
Нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова и попречних
и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке координате (коте нивелете)
карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелета
регулационих линија као и основ за постављање улаза у објекат и уређење осталог простора ван
појаса регулације.
Члан 13.
Међунасељска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре
канализација, ТТ мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

(водовод,

За нова или изграђена насеља, утврђују се појаси регулације за постављање инфраструктурне
мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног
пута) као и ван тих зона (електроводови, топловоди и сл.).
Члан 14.
Грађевинска линија се налази на растојању које је за поједине врсте објеката утврђено овим
правилником.
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар
простора оивиченог грађевинском линијом.
Уколико се правила дају за посебно значајна подручја или зоне где је велики степен
искоришћености парцеле, неопходно је дефинисати и дворишне грађевинске линије.
Члан 15.
Подземна грађевинска линија за надземне објекте који се граде у зони намењеној изградњи
објеката од јавног интереса (подземни пешачки пролази, подземни јавни гаражни простори,
комунална постројења и сл.) утврђује се у појасу регулације.
Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и
сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем
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дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или
инфраструктурне и саобраћајне мреже.
Члан 16.
За надземне објекте који се граде у зони намењеној изградњи објеката од јавног интереса
(надземни пешачки прелази, надземне пасареле као везе два објекта преко јавног пута и сл.)
надземна грађевинска линија утврђује се у појасу регулације.
Општа правила регулације за сеоске објекте
Члан 42.
Растојање регулационе линије од грађевинске линије за сеоски стамбени објекат је 5,0 м.
У зони изграђених сеоских стамбених објеката растојање из става 1. овог члана утврђује се на
основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
За сеоске стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза,
растојање из става 1. овог члана утврђује се актом о урбанистичким условима.
Члан 43.
Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,00 м, а приземних
слободностојећих 6,00 м.
За сеоске објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00 м
међусобна удаљеност је најмање 6,0 м.
За стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,00 м
међусобна удаљеност износи најмање 5,00 м.
За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 м не могу се на суседним
странама предвиђати отвори стамбених просторија.
Међусобна удаљеност сеоских објеката који имају индиректну везу са јавним путем, преко
приватног пролаза, утврђује се Актом о урбанистичким условима према врсти изградње у складу с
овим правилником.
Члан 44.
Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта на делу бочног
дворишта северне оријентације и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50 м, а двојних и
објеката у прекинутом низу 4,00 м.
За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од
вредности утврђених у ставу 1. овог члана не могу се на суседним странама предвиђати отвори
стамбених просторија.
Растојање стамбеног објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза,
до границе грађевинске парцеле утврђује се актом о урбанистичким условима према врсти
изградње и применом правила из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 45.
Економски објекти јесу:
1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку,
ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети и др.
2) уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за
сопствену употребу и др.;
3) пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти
намењени исхрани стоке и др.
Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 м.
Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог
извора воде најмање 20,00 м, и то само на нижој коти.

Међусобна растојања економских објеката из тач. 1, 2. и 3. става 1. овог члана зависе од
организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у
односу на чисте објекте.
Позиција објеката из става 1. овог члана у односу на грађевинску линију утврђује се актом о
урбанистичким условима и применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим
правилником.
Члан 46.
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 м.
Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле,
растојање нових економских објеката утврђује се применом правила из члана 45. овог правилника.
Члан 47.
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено
двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина приступног економског пута
на парцели износи 3,00 м. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено
двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,50 м, а
економског 3,00 м.
Ако су испуњени услови из става 2. овог члана, економско двориште може бити уз јавни пут, а
економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до регулационе линије
утврђује се применом општих правила регулације утврђених овим правилником увећаним за
најмање 3,00 м зеленог простора.

ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле
Члан 54.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза.
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу
објекта у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
Члан 55.
Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о
парцелацији.
Деоба из става 1. овог члана може се утврдити урбанистичким пројектом, ако су испуњени услови
за примену општих правила парцелације и регулације из овог правилника
Члан 56.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој
изграђености, односно планираној или постојећој намени грађевинске парцеле.
Укрупњавање из става 1. овог члана може се утврдити урбанистичким пројектом, ако су испуњени
услови за примену општих правила парцелације и регулације овог правилника.
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Урбанистички пројекат
Члан 57.
Урбанистички пројекат израђује се у складу са урбанистичким планом односно за потребе
парцелације или препарцелације у складу с овим правилником.
Урбанистички пројекат израђује се на овереном катастарско-топографском плану као
урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње и садржи графички и текстуални део.
Графички део урбанистичког пројекта на потребном броју листова садржи:
- ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, односно диспозицију објеката са
нивелационим и регулационим решењем
- урбанистичко решење предложене парцелације са аналитичко-геодетским елементима,;
- урбанистичко-архитектонско решење уређења простора и грађења, идејна архитектонска
решења објеката и пејзажног уређења, са потребним урбанистичко-архитектонским елементима
простора (пресеци, изгледи, силуете, кровови, боје, детаљи опреме и сл.);
- план саобраћајница уколико су предвиђене на простору који се уређује урбанистичким пројектом,
односно ситуациони приказ саобраћајних површина са елементима за обележавање;
- план уређења слободних (неизграђених) површина (зеленило, поплочавање, урбана опрема и
друго);
- скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу, или идејна решења
комуналне инфраструктуре са синхрон планом за веће комплексе, а по потреби и план
појединачних комуналних инсталација и грађевина (ситуација и профили).
Текстуални део урбанистичког пројекта садржи опис, технички опис и објашњење решења из
урбанистичког пројекта, као и потребан опис и разјашњење за:
- намену и карактер простора (саобраћајне површине уколико су урбанистичким пројектом
предвиђене и површине за друге намене);
- намене грађевина у целини, као и намене појединих надземних и подземних етажа;
- потребне пројекте и радове на постојећим грађевинама (реконструкција; надзиђивање; санација;
адаптација; замена инсталација и др.; доградња; промена намене и др.)
- етапно решење привођења простора намени уколико је предвиђено.
Урбанистички пројекат по потреби може да садржи и фотографије постојећих објеката и
упућивање на однос према њима, кроз макете, компјутерске монтаже, анимације и слично.
Урбанистички пројекат приказује се у размерама 1:1000, 1:500 или према потреби детаљније, а
профили и детаљи у погодној размери.
Документација урбанистичког пројекта садржи:
- границе подручја које се уређује урбанистичким пројектом са изводом из плана којим је
предвиђена израда урбанистичког пројекта са обележјима простора који је предмет урбанистичког
пројекта у урбанистичкој или широј просторној целини или
- извод из одговарајућег плана који се разрађује урбанистичким пројектом, са границама
обухваћеног простора;
- Студију о процени утицаја на животну средину за оне објекте за које постоји обавеза израде
такве студије, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
бр. 135/04) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
бр. 84/05), осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима
потребних објеката инфраструктуре у саставу пољопривредних домаћинстава, као и викенд –
објеката капацитета до 20 лежаја;
- скице, планове и програме постојећих и будућлх корисника;
- податке о изграђеним објектима, односно објектима који ће се градити
- урбанистичко-архитектонска конкурсна решења или генералне, односно идејне пројекте објекта у зависности од карактристика простора; и варијантна решења (ако их има) са анализама које
упућују на избор најповољнијих решења и др.;
- потребна образложења.

Урбанистичко решење предложене парцелације у урбанистичком пројекту приказује се у размери
1:1000 односно 1:500 за грађевинско подручје и мале површине комплекса, или у другој
одговарајућој размери (1:2500, 1:2880 за подручје ван грађевинског реона и за велике површине
комплекса)
Општа правила парцелације за објекте у сеоским насељима
Члан 60.
Најмања парцела у новом (изграђеном) сеоском насељу за непољопривредна домаћинства је
400,00 - 600,00 м², за мешовита 600,00 - 800,00 м², а за пољопривредна 800,00 – 2.500,00 м².
Најмања ширина фронта парцеле у сеоским насељима за све врсте изградње износи 15,00 м.
На грађевинској парцели чија је ширина мања од најмање ширине утврђене у ставу 1. овог члана,
може се актом о урбанистичким условима утврдити изградња или реконструкција објекта
спратности до П+Пк, индекса или степена изграђености до 0,6 и индекса или степена
искоришћености до 40.
Општа правила парцелације за вишепородичне стамбене објекте
Члан 61.
Најмања ширина парцеле за слободностојеће вишепородичне стамбене објекте је 20,0 м а за
објекте у прекинутом низу 15,0 м.
Најмања површина парцеле за вишепородичне стамбене објекте је 600 м².

ОПШТА ПРАВИЛА ОБЛИКОВАЊА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Општа правила обликовања
Члан 62.
Организација и формирање групације објеката, зоне, насеља као и самог објекта врши се по
принципу гравитације мотивационом центру. У оквиру објекта, мотивациони центар функционалне
организације представља огњиште. У оквиру групације објеката, зоне и насеља мотивациони
центар императивно сублимише инкрустрацију транспонованог “духа огњишта” динарке брвнаре,
односно традиционалне тарске куће.
Члан 63.
Пропорција корпуса правоугаоног слободностојећих објеката је 6:8:3 (a:b:h). (а – ширина објекта
између осовина спољних венчаница, b – дужина објекта између осовина спољних венчаница, h –
висина објекта од коте пода приземља до коте пода највише стамбене етаже).
Члан 64.
Кровови су коси, нагиба 60 степени (четвороводни, или двоводни са засецима – “ромаћима” у
висини од 1/2 до 1/3 укупне висине крова; у оба случаја нагиб свих кровних равни је исти). Стрехе
имају блажи нагиб од кровова и он износи 45 степени.
Осветљавање и проветравање поткровног простора је могуће на следећи начин:
1) лежећим кровним прозорима, са дрвеном конструкцијом, у коме случају је обавезно боју
видљивих металних делова ускладити са природном бојом уграђене шиндре;
2) једноводним кровним баџама, блажег нагиба од нагиба кровних равни, са вертикалним
дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора, и
3) двоводном баџом, са засеком – “ромаћем” у висини 1/3 фронталне пројекције баџе, са
вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора; нагиб све три
равни баџе је истоветан нагибу кровних равни.
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Слемена, грбине и увале се обрађују дашчањем. Није дозвољена обрада лимом и другим
материјалима.
Одводњавање крова се врши без олука - слободним отицањем, преко стреха на завршни слој (на
коти терена) дренажног система око објекта.
Општа правила материјализације
Члан 65.
У складу са климатским условима и традицијом овог подручја, за слободно стојеће објекте
обавезна је примена:
1) за базис (подрум или сокл) – камен или облога каменом – правоугаони слог;
2) за корпус (приземље и евентуалне остале етаже) – дрво или облога дрветом – талпа,
полуоблица или облица од црног бора, без бојења;
3) за кров и димњачку капу – шиндра – црни бор или јасика без бојења;
4) за димњак - камен или облога каменом или шиндром, без бојења;
5) за столарију – дрво, без бојења.
Члан 66.
Архитектонска обрада стамбених, викенд, помоћних и економских објеката мора се прилагодити
непосредном амбијенту. Делови зграде, њен структурни облик и изглед (прозори, стрехе,
димњаци, тремови) морају бити у духу "динарске брвнаре - осаћанке" која је на овом подручју
дала свој допринос народној архитектури и градитељском наслеђу.
Члан 67.
У складу са традицијом овог подручја, у ентеријеру објекта обавезна је доминантна примена
дрвета и камена.
Члан 68.
У складу са европским прописима и са аспекта рационалног коришћења енергената и еколошке
заштите, дозвољени коефицијент пролаза топлоте (топлотне проводљивости) је:
1) за спољни зид К=0,298 W/m²K;
2) за под до земље К=0,3 W/m²K;
3) за кров К=0,25 W/m²K;
4) за прозоре и балконска врата К=1,2 W/m²K;
Мере и услови заштите и уређења културних добара
Члан 69.
Под појмом “културног добра” подразумевају се сви верски, стамбени, економски, помоћни и
други објекти традиционалног градитељства, грађени у духу “старовлашке куће”, “динарске
брвнаре”, “златиборске куће” или “осаћанке”, на подручју планине Таре.
Члан 70.
Овим правилником утврђују се следеће опште мере заштите културних добара и културноисторијских целина на подручју планине Таре:
- техничка заштита и други радови на културним добрима, односно њиховој заштићеној околини,
могу да се изводе под условима, у поступку и на начин утврђен важећим законима;
- разрада мера и смерница за свако појединачно добро вршиће се кроз израду одговарајуће
стручне, планске и инвестиционо-техничке документације;
- пре израде пројекта заштите, уређења и презентације културног добра и његове заштићене
околине, као и извођење других допунских радова на овом простору, неопходно је обезбедити
потпуну истраженост културног добра;

- на локалитетима са културно-историјским вредностима, као и на простору који представља
јединствену амбијенталну целину са културним добром, не може се вршити изградња
индустријских, рударских, енергетских, инфраструктурних и других објеката који својим габаритом,
обликом и наменом могу угрозити културно добро по било ком основу, односно деградирати и
нарушити естетику и остале природне елементе његове околине.
Опште мере заштите важе за цело подручје планине Таре.
Члан 71.
Посебно се забрањује:
- раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било каквих радова
који могу нарушити примарна естетска својства непокретних културних добара;
- дислокација објеката ако су непосредно угрожени постојећим стањем;
- коришћење или употреба непокретних културних добара у сврхе које нису у складу са њиховом
природом, наменом и значајем или на начин који може довести до њиховог оштећења;
- распарчавање постојећих збирки, колекција, архива и фондова, уколико су тематски везани за
подручје планине Таре;
- изградња индивидуалних викенд објеката у простору непосредно уз заштићена културна добра;
- било каква нова изградња и изградња инфраструктуре до завршетка истражних радова, за
објекте за које су истражни радови неопходни, осим објеката неопходних за заштиту, опрему и
презентацију културног добра на локацијама на којима су претходно извршени истражни радови;
- коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе, осим по одобрењу
институције која штити културна добра.
Члан 72.
На површинама у непосредној околини културног добра, односно на самом културном добру,
дозвољава се:
- откопавање терена, уклањање дрвећа и жбуња и други радови на откривању и истраживању
материјалних остатака;
- уклањање стабала и другог зеленила уколико угрожава културно добро;
- извођење техничке заштите и презентације културног добра (санација, реконструкција,
одговарајуће обележавање и др.) према условима утврђеним општим мерама;
- ревитализација простора и хортикултурно уређење;
- коришћење, одржавање и адаптација постојећих објеката до привођења простора трајној намени,
али искључиво у оквиру већ постојећих габарита;
- отклањање у међувремену унетих промена које су допринеле измени аутохтоних естетских
вредности и природних услова и карактера средине.
Члан 73.
На површинама у непосредној близини културних добара, односно у амбијенталним целинама природним просторима око непокретних културних добара, дозвољавају се следећи радови:
- реконструкција, одржавање постојећих и изградња нових стамбених и помоћних објеката,
естетски усклађених у јединствену амбијенталну целину са суседним културним добром, у оквиру
постојећих домаћинстава стално настањених становника;
- изградња нових стамбених и других објеката, инфраструктурно уређење и опремање простора на
локацијама и на начин који ће се дефинисати детаљним урбанистичким планом или
урбанистичким пројектом и пројектом заштите и уређења културног добра и његове околине у
складу са важећим планом.
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Члан 74.
Имајући у виду постојеће стање културних добара и недовољну истраженост подручја планине
Таре у овој области, за потребе спровођења мера заштите, презентацију и третирање у планским
документима, неопходна су детаљна истраживања културних добара на подручју планине Таре.

АКТ О УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА
Акт о урбанистичким условима за изградњу ван насеља
Члан 75.
Уз захтев за издавање акта о урбанистичким условима подноси се копија плана и ситуациони план
односно графички приказ парцеле на којој се предлаже изградња са планираном диспозицијом,
висином, габаритом и наменом објекта.
Акт за енергетске објекте за чију изградњу се издаје енергетска дозвола, издаје се у складу са том
дозволом и просторним или урбанистичким планом.
Пре издавања акта о урбанистичким условима за изградњу појединих врста објеката прибављају
се и други услови прописани законом (нпр. Студија о процени утицаја на животну средину, уколико
је Законом предвиђена за ту врсту објеката, осим објеката из Члана 57. став 5. тачка 3. овог
правилника и др.).
Садржина акта о урбанистичким условима
Члан 76.
Акт о урбанистичким условима, садржи извод из просторног, односно урбанистичког плана,
односно привремених правила градње, односно општих правила парцелације и изградње, као и
урбанистичке услове који се односе на грађевинску парцелу из захтева за издавање акта о
урбанистичким условима, и то:
- правила грађења;
- правила обликовања и материјализације;
- регулациону и грађевинску линију;
- нивелационе услове;
- могућности и техничке услове за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу
инфраструктуру;
- друге посебне услове;
- назив органа који издаје акт о урбанистичким условима;
- број и датум издавања акта о урбанистичким условима;
- потпис овлашћеног лица;
- печат органа који издаје акт о урбанистичким условима.
Акт о урбанистичким условима за изградњу објеката из члана 89. став 4. Закона о планирању и
изградњи, поред елемента из става 1. овог члана садржи и податке о претходним радовима.
Издавање акта о урбанистичким условима
Члан 77.
Акт о урбанистичким условима се издаје подносиоцу захтева у два примерка, а када акт о
урбанистичким условима издаје Министарство надлежно за послове урбанизма један примерак
доставља се општини Бајина Башта.

Прилози уз акт о урбанистичким условима
Члан 78.
Општинска управа Бајине Баште, односно Министарство надлежно за послове урбанизма,
подносиоцу захтева уз акт о урбанистичким условима доставља и копије прибављених услова,
односно мишљења органа и организација који су утврдили посебне услове за израду акта о
урбанистичким условима, ради израде идејног пројекта, односно за добијање одобрења за
изградњу.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОЧУВАЊЕ ДЕМОГРАФСКОГ БАЛАНСА НА ПЛАНИНИ ТАРИ
Урбанистички услови за изградњу сеоских домаћинстава ван насеља и грађевинских зона
Члан 79.
На подручју планине Таре дозвољена је изградња стамбених објеката и изван грађевинских
подручја и то у оквиру окућница за стално настањене становнике подручја. Под стално
настањеним становницима подручја подразумевају се становници са сталним местом
пребивалишта на територији општине Бајина Башта и регистрованим пољопривредним
домаћинством.
Члан 80.
Изван грађевинских подручја утврђених Просторним планом и Урбанистичким плановима,
изградња стамбених објеката може се изузетно вршити на постојећим сеоским парцелама, као и
тамо где постоје сеоски стамбени и помоћни објекти, а у складу са традиционалном архитектуром
и материјалима и другим условима утврђеним овим правилником.
У оквиру сеоских домаћинстава могу се градити само ниски објекти сталног становања и уз њих
помоћни и економски објекти. Величина грађевинске парцеле је минимална 800 м² и максимална
2500 м². Веће парцеле су постојеће окућнице домаћинстава која живе и раде на подручју.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПЛАНИНИ
ТАРИ
Урбанистички услови за легализацију бесправно изграђених објеката
Члан 81.
На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 47/03) и Закона о
изменама и допунама закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 34/06) на
подручју планине Таре, дозвољена је легализација бесправно изграђених објеката, под
следећим условима:
- да је објекат изграђен до 13.05.2003. године;
- да је објекат изграђен минимално “до под кров” (укровљен) – темељи и делимично изграђени
објекти се не могу легализовати;
- да се објекат не налази на површини за јавне намене, шумском, или државном земљишту;
- да се објекат налази у зони предвиђеној Просторним или Урбанистичким планом за изградњу и
одговарајућу намену;
- да се објекат налази на парцели одговарајуће површине за зону предвиђену Просторним или
Урбанистичким планом;
- да је објекат прописно прикључен на непропусну септичку јаму одговарајуће величине;
- да објекат испуњава све услове и правила из овог правилника, а нарочито Правила обликовања
и материјализације.
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Члан 82.
Стручну процену испуњености услова за легализацију бесправно изграђених објеката на планини
Тари, у складу са Законом и овим Правилником, врши стручна Комисија састављена од по
једног представника Удружења урбаниста Србије, Завода за заштиту природе Србије и
Архитектонског факултета у Београду, са одговарајућом лиценцом, коју именује Министар
надлежан за послове урбанизма, односно Председник општине Бајина Башта, у зависности
од надлежности, а о трошку власника објекта.
Стручна Комисија се именује за период од четири године и сваки члан може бити именован
највише у два мандата.

Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Пратећи објекти и површине намењени рекреацији уређују се према правилима датим аза
ту намену.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

Члан 83.
Бесправно изграђене објекте на подручју планине Таре који се не могу легализовати, власник је
дужан уклонити и земљиште и вегетацију довести у пређашње стање.

ЗОНА Б

7.2.ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ЗОНЕ
*напоменe:
-индекс иѕграђености на парцели може вариорати у односу на
индекс предвиђен за зону којој парцела припада до 10%
-ограђивање
парцела
није
дозвољено,сем
у
слушају
пољопривредних и производних домађинстава, где је дозвољено
ограђивање економског дела, а према потребама специфичне намене.
ЗОНА А
Зона са претежно викенд становањем уз пратећу рекреацију, у оквиру треће зоне заштите,
тако да се не планира њено погушћавање, већ уређење постојећих објеката и подизање
нивоа опремљености.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1000 м2:
индекс изграђености макс 0.16
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине 1000м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.08
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.

Зона са претежно комерцијалним садржајима, који са зоном Г формирају локални центар
већ постојећег викенд насеља.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености 0.09 до 0.12
индекс искоришћености 0.09 до 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА В
Зона са претежно становањем уз пратећу производњу, и додатну комерцијалну намену, у
оквиру треће зоне заштите, тако да се не планира њено погушћавање, већ уређење
постојећих објеката и подизање нивоа опремљености.
За ову зону може се формирати акт о урбанистичким условима. Могућа је разрада у оквиру
ове зоне кроз израду урбанистичког пројекта.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.24
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Пратећи објекти и површине намењени производњи групишу се у засебном делу парцеле,
док се комерцијални садржаји могу наћи у оквиру објеката основне намене или у делу
парцеле у коме су објекти становања.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
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Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Г
Зона са претежно комерцијалним садржајима, који са зоном Б формирају локални центар
већ постојећег викенд насеља.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености 0.09 до 0.16
индекс искоришћености 0.09 до 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
Тежити успостављању система регулације. Предње грађевинска линија поклапа се са од
регулационом линијом ка новоформираном тргу.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Д
Зона са претежно викенд становањем уз поњопривреду као допунску намену , у оквиру
треће зоне заштите, тако да се не планира њено погушћавање, већ уређење постојећих
објеката и подизање нивоа опремљености.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.16
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1200 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1200м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ђ
Зона са претежно викенд становањем уз поњопривреду као допунску намену , која шини
целину са зоном Д, али није у оквиру зоне заштите, тако да се планира њено погушћавање,
као и уређење постојећих објеката и подизање нивоа опремљености.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.16
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1200 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1200м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Е
Зона са предвиђеним породичним пансионима, планира се њено погушћавање, према
датим урбанистичким показатељима , као и уређење постојећих објеката и подизање нивоа
опремљености.
За ову зону може се формирати акт о урбанистичким условима. Могућа је разрада у оквиру
ове зоне кроз израду урбанистичког пројекта.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.24
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+1+Пк
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.
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ЗОНА Ж

ЗОНА И

Зона са хотелским смештајем као претежном наменом, у оквиру зоне заштите шума, што
треба узети у обзир приликом израде урбанистичког пројекта и других планова и аката.
Обавезна је израда урбанистичког пројекта, а као разрада се предвиђа план детаљне
регулације, с тим да се у оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима и/или
расписати конкурс за урбанистичко- архитектонско решење простора ове зоне.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.27
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+1+Пк
Минимално удаљење предње грађевинске од регулационе линије износи 10м у односу на
обе саобрађајнице које тангирају зону.
Паркирање возила је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта. Предвиђено је да
у оквиру паркинг простора хотела постоји минимум једно место за паркирање аутобуса.
Пратећи објекти и површине намењени рекреацији уређују се према правилима датим аза
ту намену.
Комерцијални садржаји, као допунска намена предвиђени су у оквиру објекта основне
намене.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

Зона са претежно комерцијалним садржајима, која представља комерцијално-услужни
центар за планиране смештајне капацитете хотела, пансиона и апартманског насеља у
шијој се непосредној близини налази.
У оквиру зоне предвиђен је мултифункционални плато, на коме је предвиђено постављање
привремених објеката искључиво у термину трајања појединих манифестација: тематских
сајмова и изложби, цветне пијаце и сл.
Обавезна је израда урбанистичког пројекта, као и плана детаљне регулације, а као разрада
се предвиђа расписивање конкурса за урбанистичко- архитектонско решење простора ове
зоне.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.05
индекс искоришћености макс 0.05
спратност објеката је П
*за парцеле површине од 1500 до 3000м2:
индекс изграђености макс 0.03
индекс искоришћености макс 0.03
спратност објеката је П
* за парцеле површине преко 3000 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
3000м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м, сем за парцеле које тангирају мултифункционални плато,
где се према платоу грађевинска линија поклапа са регулационом.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА З
Зона са пансионским смештајем као претежном наменом.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.42
индекс искоришћености макс 0.20
спратност објеката од П до П+1+Пк
Минимално удаљење предње грађевинске од регулационе линије износи 6м.
Пошто су планирани пансиони павиљонског типа, паркирање возила је предвиђено на
парцели или у гаражи у саставу основног објекта, али је могуће организовати га у оквиру
једне од парцела које чине функционалну целину.
Пратећи објекти и површине намењени рекреацији уређују се према правилима датим аза
ту намену.
Комерцијални садржаји, као допунска намена предвиђени су у оквиру објекта основне
намене.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ј
Зона са апартманским смештајем као претежном наменом.
Обавезна је израда плана детаљне регулације. Разрада простора у оквиру ове зоне
извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у оквиру зоне може формирати акт о
урбанистичким условима и/или расписати конкурс за урбанистичко-архитектонско решење
простора ове зоне.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.04
спратност објеката од П до П+1+Пк
Минимално удаљење предње грађевинске од регулационе линије износи 6м.
Пошто су планирани апартмани павиљонског типа, паркирање возила је предвиђено на
парцели или у гаражи у саставу основног објекта, али је могуће организовати га у оквиру
једне од парцела које чине функционалну целину.
Пратећи објекти и површине намењени рекреацији уређују се према правилима датим аза
ту намену.
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Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА К
Зона је предвиђена као јавни отворени рекреативни простор. Као таква подлеже свим
правилима уређења и грађења прописаним за ову намену.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Л
Зона је предвиђена као јавни отворени рекреативни простор, са комерцијално-услужнимугоститељским садржајима као допунском наменом. Као таква подлеже свим правилима
уређења и грађења прописаним за просторе рекреације.
У оквиру зоне се може формирати акт о урбанистичким условима. Могућа је разрада у
оквиру ове зоне кроз израду урбанистичког пројекта.
Објекат са комерцијално-услужно-угоститељским садржајима лоциран је уз саобраћајницу.
Предња грађевинска линија повучена је у односу на регулациону минимално 8 м, а задња
грађевинска линија је на 30м од регулационе.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА М
Зона са пансионским смештајем као претежном наменом, са пратећим комерцијалним и
допунским рекреативним садржајима..
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.54
индекс искоришћености макс 0.23
спратност објеката од П до П+1+Пк
Минимално удаљење предње грађевинске од регулационе линије износи 5м.
Пошто су планирани пансиони павиљонског типа, паркирање возила је предвиђено на
парцели или у гаражи у саставу основног објекта, али је могуће организовати га у оквиру
јединственог паркинга или у оквиру јединствене гараже у саставу главног објекта на
працели.
Пратећи објекти и површине намењени рекреацији уређују се према правилима датим аза
ту намену.

Комерцијални садржаји, као допунска намена предвиђени су у оквиру главног објекта
основне намене.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Н
Зона са претежно становањем уз пратећу производњу, и додатну комерцијалну намену.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености макс 0.16
индекс искоришћености макс 0.08
спратност објеката од П до П+Пк
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Пратећи објекти и површине намењени производњи групишу се у засебном делу парцеле,
док се комерцијални садржаји могу наћи у оквиру објеката основне намене или у делу
парцеле у коме су објекти становања.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Њ
Зона са претежном наменом становањем уз пољопривреду као пратећу намену.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.2
индекс искоришћености макс 0.1
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1200 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1200м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
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Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА O
Зона је предвиђена као јавни отворени рекреативни простор. Као таква подлеже свим
правилима уређења и грађења прописаним за ову намену.
За простор у оквиру ове зоне обавезна је израда плана детаљне регулације, док је разрада
могуЋа преко расписивања конкурса за решење зоне, а могуће је и формирање акта о
урбанистичким условима за ову зону.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.Основни услови заштите и унапређења
животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог Плана.

ЗОНА П, П1
Зона са претежно викенд становањем уз поњопривреду као допунску намену , која чини
целину са зоном Т, али су међусобно одвојене појасом пропланака.
Могуће је простор у оквиру ове зоне додатно дефинисати урбанистичким пројектом и/или
актом о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1000 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.04
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1000м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.06
индекс искоришћености макс 0.03
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Р
Зона са претежном наменом становањем уз пољопривреду као допунску намену , која чини
целину са зоном С, али су међусобно одвојене појасом намењеним викенд становању.

Могуће је простор у оквиру ове зоне додатно дефинисати урбанистичким пројектом и/или
актом о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.12
индекс искоришћености макс 0.06
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1200м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.05
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА С
Зона са претежном наменом становањем уз пољопривреду као допунску намену , која чини
целину са зоном Т, али су међусобно одвојене појасом намењеним викенд становању.
Могуће је простор у оквиру ове зоне додатно дефинисати урбанистичким пројектом и/или
актом о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.1
индекс искоришћености макс 0.05
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1200м2 до 1800 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.04
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1800 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1800м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
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Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Т, Т1
Зона са претежно викенд становањем уз пољопривреду као допунску намену , која чини
целину са зоном П, али су међусобно одвојене појасом пропланака.
Могуће је простор у оквиру ове зоне додатно дефинисати урбанистичким пројектом и/или
актом о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1000 м2:
индекс изграђености макс 0.1
индекс искоришћености макс 0.05
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1000м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.04
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ћ
Зона са претежно комерцијалним садржајима, који са зоном У формирају локални центар
већ постојећег викенд насеља.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
индекс изграђености 0.07 до 0.1
индекс искоришћености 0.07 до 0.1
спратност објеката од П до П+Пк

Тежити успостављању система регулације. Предње грађевинска линија поклапа се са од
регулационом линијом ка новоформираном тргу.
Прикључење објекта на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА У
Зона са претежном наменом становањем уз пољопривреду као пратећу намену.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.2
индекс искоришћености макс 0.1
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1200 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1200м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ф
Зона са претежном наменом становањем уз пољопривреду као пратећом и рекреациом као
допунском .
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.18
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1200м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.09
индекс искоришћености макс 0.09
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спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Економски део - башта, може се уређивати према врсти пољопривредне производње или
се уређивати као воћњак . У овом делу парцеле могућа је изградња само помоћних
пратећих објеката за потребе пољопривредне производње.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Х
Зона је предвиђена као јавни отворени рекреативни простор. Као таква подлеже свим
правилима уређења и грађења прописаним за ову намену.
У оквиру зоне се може формирати акт о урбанистичким условима. Могућа је разрада у
оквиру ове зоне кроз израду урбанистичког пројекта.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ц
Зона са претежном наменом становањем.
Разрада простора у оквиру ове зоне извршиће се урбанистичким пројектом, с тим да се у
оквиру зоне може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.1
индекс искоришћености макс 0.1
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1200м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.08
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.

Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

ЗОНА Ч
Зона са претежном наменом становањем.
У оквиру зонесе може формирати акт о урбанистичким условима.
Урбанистички показатељи:
*за парцеле површине 500м2 до 1200 м2:
индекс изграђености макс 0.12
индекс искоришћености макс 0.12
спратност објеката од П до П+Пк
*за парцеле површине 1200м2 до 1500 м2:
индекс изграђености макс 0.08
индекс искоришћености макс 0.08
спратност објеката од П до П+Пк
* за парцеле површине преко 1500 м2 максимана БРГП се одређује као за парцелу од
1500м2
Тежити успостављању система регулације. Минимално удаљење предње грађевинске од
регулационе линије износи 5м.
Помоћни простор може се организовати у оквиру основног објекта или ван њега, а
паркирање је на парцели или у гаражи у саставу основног објекта.
Прикључење објеката на инфрастуктурне мреже врши се према условима система, односно
одговарајућих јавних и комуналних предузећа.
Основни услови заштите и унапређења животне средине дати су у оквиру тачке 3.0. овог
Плана.

Напомена:
Сходно томе, да подлоге на којима је рађен План нису у потпуности ажурне (већи број
катастарских парцела није евидентиран на подлогама, или се понављају двапут исти
бројеви), за све парцеле у оквиру грађевинских зона које су овим Планом дефнисане а
које су прихваћене у одговорима на примедбе грађана након Јавне расправе, напомињемо
да је градња дозвољена према правилима градње и намени која је у графичким
прилозима приложена.
Уколико дође до нејасноћа по питању градње код спровођења овог Плана, због горе
наведених разлога, заинтересовани се могу обратити за добијање мишљења од стране
Обрађивача предметног плана.
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8.0. IMPLEMENTACIJA PLANA GENERALNЕ REGULACIJE
8.1.Smernice za direktnu primenu GP regulacije и даљу планску разраду
Plan generalne regulacije predstavqa pravni i urbanisti~ki uslov za izradu и дono{ewe
Urbanisti~kih projekata i izdavawe Odobrewa za izgradwu.
Услови дати овим планом могу се директно применити на зоне, целине и потцелине за које није
предвиђена обавезна израда других планских аката.
Графичким прилогом „Спровођење плана- зоне и целине које ће се даље разрађивати плановима
нижег реда“ дефинисане су зоне за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, плана
детаљне регулације и/или расписивање конкурса за урбанистичко-архитектонско решење
простора обухваћеног предметном зоном.
Ovaj Plan generalne regulacije stupa na snagu osmog dana od objavqivawa u “Slu`benom listu
grada Bajine Ba{te.
8.2.

Etape realizacije

Етапност спровођења Плана и реализације предложених планских решења, зависе од мноштва
фактора. Пре свега на спровођење Плана утицаће економска, али и политичка, привредна,
демографска кретања, као и бројни други утицаји. Без обзира на ове условљености дефинисан је
пожељан ток етапности реализације Плана, а у складу са одрживим развојем подручја. Овај ток
подложан је променама које су у зависности од поменутих фактора.
1. Комунални и инфраструктурни развој
I етапа – подразумева реализацију за ово подручје примарних саобраћајних и инфраструктурних
коридора. Побољшање проточности и квалитета постојећих локалних саобраћајница које делове
подручја повезују са Шљивовицом, односно Митровцем, а потом и са осталим локацијама
неопходно је постиђи у првој етапи. Такође је потребна санација саобрађајнице која повезује
западни и источни део насеља, као и саобрађајнице која повезује севрни и јужни део подручја.
Предвиђа се асфалтирање већине поменутих саобраћајница, а ово прати изградња пешачких и
бициклистичких стаза, повећање опремљености уличног коридора, опремање урбаним
мобилијаром итд. Такође, с обзиром да се у првој фази реализације акценат ставља на
интензивније активирање постојећих туристичких капацитета на подручју инфраструктурно и
саобраћајно опремање односи се и на постојећу, а до сада нетрасирану деоницу локалног пута
која је продужетак пута од Митровца, а води ка видиковцу Оштра стена.
- инфраструктурно опремање у првој фази подразумева:
Водовод: У првој фази потрошње снабдевање свих тренутних потрошача вршити директно из
мреже без резервоара.
Канализација: До изградње организованог система канализације који ће бити предмет посебног
планског документа примениће се индивидуална решења као што су типски системи за
пречишћавање и прописане водонепропусне септичке јаме за један или више објеката са
обавезним самопречишћавањем чију би воду испумпавало Јавно Комунално Предузеће.
Електроенергетска мрежа: у postoje}oj TS 10/04 kV po mogu}stvu zameniti odgovaraju}im
transformatorom ve}eg kapaciteta. Такође се планира изградња 2 од планираних (pet)
trafostaninica TS 10/04 kV, kapaciteta do 2x630 (1000) kVA. U narednom periodu potrebno je

izvr{iti rekonstrukciju postoje}e zastrele 10 kV mre`e i izgraditi novu. Izvr{iti
rekonstrukciju dotrajale nadzemne nn mre`e i mre`u javnog osvetqewa.
Телекомуникације: U svim centrima naseqa postoje}e zastarele izvode u mesnoj kablovskoj mre`i
zameniti novim, i izgraditi potreban broj istih i povezati me|usobno telekomunikacionim
kablovima sa ATC U`ice ili sa ATC Bajna Ba{ta.
II етапа комуналног развоја представља реализацију и опремање осталих локалних и приступних
саобраћајних правца који омогућавају бољу комуникацију и повезивање унутар подручја, имајући у
виду планирани развој појединих пунктова за туризам и рекреацију. Овим се остварује континуитет
просторно-функционалног развоја планираних зона.
- инфраструктурно опремање у другој фази подразумева:
Водовод: Изградњу водоводне мреже вршити етапно према потреби и развоју објеката. За
наредни период у коначној фази треба повећати резервоарске просторе са садашњих 1000 м3 на
око 2000 м3 и изградити објекте за изравнавање дневне потрошње.
Канализација: пројектовање и изградња више независних система којима би се све отпадне воде
прикупиле цевним каналима и одвеле на постројење за пречишћавање, а потом због
конфигурације терена у хидрографски најпогодније водотоке. За хотеле и веће смештајне
капацитете изградња био'диск постројења.
Електроенергетска мрежа: Изградња 2 од планираних (pet) trafostaninica TS 10/04 kV,
kapaciteta do 2x630 (1000) kVA. Do planiranih objekata, turisti~kih objekata (hoteli, moteli,
odmarali{ta...), vikend naseqa izgraditi mre`u elektroenergetskh vodova 1 kV i javnog
osvetqewa.
Телекомуникације: наставак радова на замени старих и изградњи нових извода.
III етапа односи се на реализацију приступних путева у оквиру појединих зона насеља, као и
уређење постојећих приступних путева у југоисточном делу подручја, односно, на укупно
заокруживање планиране мреже комуникација на читавом подручју.
инфраструктурно опремање у трећој фази подразумева:
Водовод: Одржавање мреже и контролу квалитета воде. Изградња водоводне мреже према
потреби и развоју објеката.
Канализација: пројектовање и изградња система за одвод и пречишђавање отпадних вода са
пунктова који се развијају тек у трећој фази.
Електроенергетска мрежа: иѕградња последње од планираних (pet) trafostanica TS 10/04 kV,
kapaciteta do 2x630 (1000) kVA.
Телекомуникације: наставак радова на замени старих и изградњи нових извода.
2. Просторни развој
У циљу афирмисања Ослуше као туристичког центра просторни развој подразумева неколико
етапа:
I етапа –активирање постојећих, делимично афирмисаних туристичких пунктова и зона као
носилаца развоја укупне туристичке понуде на овом простору, као и формирање нових пунктова на
правцу који спаја постојеће, већ активиране локације. У том смислу најпре се акценат ставља на
погушћавање и подизање квалитета пункта на североистоку подручја, уређење и унапређење
пункта на северозападу, и паралелно с тим формирање нових туристичко-рекреативних пунктова
на централном северном делу. У оквиру постојећих пунктова већ у овој фази је неопходно
обезбедити најосновнији ниво услуга и комерцијалних садржаја који би задовољио постојеће, а и
будуће кориснике.
II етапа – Наредна етапа развоја просторно-функционалних подцелина на подручју представља
„централна“ зона. Ово се, пре свега, односи на заокруживање већ започете стамбене изградње.
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Истовремено, с обзиром на просторни контекст, планира се реализација централног рекреативног
пункта у самим центру подручја Ослуше, који би, истовремено, иницирао и наредну етапу развоја
дела између централног и северног пункта. Реализацијом планираних садржаја предвиђених у 1 и
2 етапи, стварају се услови за даљи равномеран развој осталих планираних садржаја и
капацитета.
III етапа – Завршна фаза реализације представља заокруживање туристичке понуде подручја и то
кроз изградњу и опремање планиране туристичко-рекреативне зоне у оквиру које би се нашли
хотел, мултифункционални плато, уз заокруживање понуде комерцијалних и услужних делатности.
Развој и заокруживање викенд зона, с обзиром да зависи од мањих иницијалних улагања
искључиво приватног капитала и не подразумева значајне туристичке капацитете и бенефит, иако
је дато у оквиру прве и друге фазе, омогућено је кроз све предвиђене етапе реализације.
3. Етапност функционалне имплементације
Развоја појединих функција на подручју Ослуше, с обзиром на афирмисање специфичног
карактера подручја, а имајући у виду потпуно одсуство комерцијалних и услужних садржаја овим је
функцијама дат приоритет. Рекреација, туризам као и смештајни капацитета у функцији туризма,
развијају се паралелно.Терцијарна фаза функционалне имплеметације односи се на развој
постојећих и новопланираних викенд зона.
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DOKUMENTACIONA OSNOVA
Prate}u dokumentaciju Programa ~ine:
a) Dokumenti na kojima je Program zasnovan
• Zakon o za{titi `ivotne sredine
• Zakon o Nacionalnim parkovima
• Zakon o sportu
• Zakon o izgradwi objekata
• Prostorni plan Republike Srbije
• Prostorni plan podru~ja Nacionalnog parka Tara
• Program za{tite i razvoja podru~ja Nacionalnog parka Tara 2002-2006.
b) planska i programska dokumenta Preduze}a
• Op{ta osnova za gazdovawe {umama za Nacionalni park Tara (2002-2011.)
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*приоритет реализације зависи од свеукупног тока развоја подручја, односно, од тока
реализације и активирања појединих простора и садржаја у оквиру њих, као и од токова развоја
читавог простора НП. У том смислу, сваку од поменутих фаза развоја треба посматрати
условно, тј. потребно је подржати реализацију оних простора и садржаја за које се у одређеном
тренутку укаже реалан економски интерес и могућност.

"Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and Managers", The Nature Conservancy,
Arlington, Virginia, USA.2004
"Forest ecosystems of the national parks", International Scientific Conference, JP Nacionalni park Tara,
Bajina Ba{ta, 1996.

ZAKONI, PLANOVI I PROGRAMI
Закони и прописи у области рекреације и туризма:
• Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр45/05);
• Правилник о разврставању , минималним условима и категоризацији уноститељских објеката
("Службени гласник РС", број 66/94 и 3/95 ),
• Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације (новембар 2005)
• Програм за усмеравање и подстицање развоја туризма у 2005,г
• Закон о националним парковима
•
"Службени гласник РС", број: 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94Закона о планирању и
изградњи("Службени гласник РС", број 47/2003),
• Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004);
• Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", број 71/94),
• Закон о јавним скијалиштима
• Закон о спорту

Planovi i programi
• Prostorni plan Republike Srbije
• Prostorni plan podru~ja Nacionalnog parka Tara
• Program za{tite i razvoja podru~ja Nacionalnog parka Tara 2002-2006.
Planska i programska dokumenta Preduze}a
• Op{ta osnova za gazdovawe {umama za Nacionalni park Tara (2002-2011.)

