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На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 
19.7.2012. године, донела је  
 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 
 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Просторни план општине Бајина Башта (у даљем тексту: Просторни план) ради се на 
основу Одлуке о изради Просторног плана општине Бајина Башта („Службени лист 
општине Бајина Башта“, бр. 6/09 од 30.11.2009). Просторни план је припремио ЈУГИНУС 
ДОО из Београда. 
 
Концепт плана, као прву фазу у изради Просторног плана разматрала је (обавила 
стручну контролу) и верификовала Комисија за планове општине Бајина Башта на 
седници од 10.6.2011. године. Нацрт плана разматрала је (обавила стручну контролу) и 
верификовала Комисија за планове општине Бајина Башта на седници од 24.10.2011. 
године. 
 
Правни основ израде Просторног плана општине Бајина Башта (у даљем тексту: 
Просторни план Општине) се огледа у члану 19. и 20. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) којим је прописано да се 
просторни план јединице локалне самоуправе доноси за територију јединице локалне 
самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену простора, као и услове за 
одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. Доношење 
Просторног плана је у надлежности Скупштине општине Бајина Башта. 
 
Плански основ израде Просторног плана Општине представљају Просторни план 
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 88/10) и Просторни план подручја 
посебне намене Националног парка „Тара“ ("Службени гласник РС", бр. 100/10). 
 
Садржина Просторног плана општине је одређена чланом 20. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члановима 6.-10. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени 
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), којим је прописано да просторни план садржи 
текстуални део и графички приказ. Графички приказ просторног плана општине 
представљају и четири рефералне карте (у размери 1: 50 000).  
 
Временски хоризонт Просторног плана Општине је 2020. година.  
 
Поред наведеног правног основа, као повод за израду Просторног плана се издвајају 
потребе и обавезе за: 
 
- даљом разрадом и имплементацијом планских решења дефинисаних:  

- Просторним планом Републике Србије ("Службени гласник РС", број 88/10);  
- Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Тара“ ("Сл. 

гласник РС", бр. 100/10); 
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као планских докумената вишег реда чија планска решења за подручје општине 
Бајина Башта је потребно да се даље разраде и примене кроз израду Просторног 
плана; 

- планским усмеравањем ширења грађевинског земљишта, као и дефинисањем 
стратешког оквира за валоризацију положаја и улоге општине Бајина Башта у 
просторном развоју ширег региона; 

- усаглашавањем локалних интереса са стратешким интересима Републике Србије у 
области водоснабдевања (ХЕ на Дрини), туризма (велики део подручја је у оквиру НП 
Тара), заштите природног и културног наслеђа и др.; 

- израдом јединственог планског документа који ће представљати плански и правни 
основ за реализацију локалних интереса свих физичких и правних лица са подручја 
Општине; 

- израдом планског документа који је могуће директно примењивати, првенствено по 
питању организације и уређења простора, као и изградње објеката у оним деловима 
Општине чији даљи просторни развој није потребно да се дефинише и усмерава кроз 
израду урбанистичких планова; и 

- израдом развојног документа који уз уважавање основних европских принципа и 
начела просторног развоја, представља основ за привлачење и реализацију 
инвестиција из локалних, националних и европских фондова. 

 
Просторним планом су разрађена начела просторног уређења, утврђени циљеви 
просторног развоја, организација, заштита и коришћење простора, као и други елементи 
значајни за просторни развој општине Бајина Башта.  
 
Нацрт плана је припремљен на основу експертиза и студија за поједине области, услова и 
ставова надлежних институција, резултата спроведених анкета и интервјуа на терену, 
постојећих развојних докумената, планске (локални, регионални и национални) и друге 
документације, која се у целости или у одговарајућим деловима налази у Аналитичко-
документационој основи Просторног плана. 
 
Просторни план представља специфичан плански документ из разлога што је део 
општинског подручја обрађен ППППН „Тара“ (Бесеровина, Заовине, Зауглине, Јагоштица, 
Коњска Река, Мала Река, Перућац, Растиште, Рача и Солотуша), који је чином усвајања 
постао документ по коме се планска решења спроводе. За део територије коју обухвата 
општински центар и приградска насеља Вишесава и Луг, недавно је донешен План 
генералне регулације, по коме ће се планска решења спроводити. За остали део 
територије Општине планска решења и пропозиције ће се спроводити у складу са 
одредбама која се односе на израду Просторног плана општине. 
 
Претходно у планском смислу значи да ће за општину Бајина Башта постојати три режима 
спровођења планских решења  и пропозиција. 
 
Из наведеног разлога је у изради Просторног плана захтевана примена посебног 
методолошког поступка. За неке области, овакав методолошки поступак је значио да се 
одређени плански елементи стратешког карактера (визије, циљеви, принципи, политике 
развоја и организације, одређени показатељи развоја - буџети, запосленост и др.) 
дефинишу за целокупан простор Општине. У осталим планским елементима посебно су 
разрађивана остала насеља (23) која се налазе изван подручја ППППН „Тара“ и ПГР-а. 
 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  3 
 
 

На подручју предметног планског документа налазе се следећа насеља: Бачевци, 
Гвоздац, Добротин, Драксин, Дуб, Заглавак, Зарожје, Злодол, Јакаљ, Јеловик, 
Костојевићи, Љештанско, Обајгора, Овчиња, Оклетац, Пепељ, Пилица, Придоли, 
Рогачица, Сијерач, Стрмово, Церје и Црвица;  
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I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Територија општине Бајина Башта се налази у западном делу Републике Србије, и према 
административној подели припада Златиборском управном округу. У географском смислу, 
Општина припада Планинско-котлинско-долинској макрорегији, тачније Старовлашко – 
рашкој висији (јужни део Општине – подручје Таре) и области Подриња и Подгорине у 
северном делу Општине. Обухват Просторног плана је простор Општине укупне 
површине 374 km², на коме се налази 23 насеља и на коме живи 10 675 становника према 
попису становништва 2002. године (ван обухвата ППППН НП „Тара“ и ПГР Бајине Баште).  
 
Простор Општине ограничен је са севера и запада током реке Дрине и копненим делом 
преко планинских гребена Таре, Звијезде и Стоца (државна граница са БиХ, у дужини од 
56 km), са североистока Подрињско-ваљевским планинама (граница са општином 
Љубовија и Градом Ваљевом), са истока планинама Црном Гором и Јеловом гором 
(према општини Косјерић), а са југа Кадињачом, Пониквама и зоном Таре са 
административним подручјем Града Ужица.  
 
Табела бр.1: Површине катастарских општина, број насеља и број становника 2002. год.(ван 
обухвата ППППН НП „Тара“ и ПГР Бајине Баште) 
 Катастарске општине Површина К.О. (у km²) Број становника 
1. Бачевци 19 167 
2. Гвоздац 22 642 
3. Добротин 10 251 
4. Драксин 6 144 
5. Дуб 12 419 
6. Заглавак 38 566 
7. Зарожје 49 790 
8. Злодол 17 419 
9. Јакаљ 18 472 
10. Јеловик 10 212 
11. Костојевићи 12 495 
12. Љештанско 14 418 
13. Обајгора 11 834 
14. Овчиња 21 582 
15. Оклетац 16 622 
16. Пепељ 8 180 
17. Пилица 14 653 
18, Придоли 9 334 
19. Рогачица 17 768 
20. Сијерач 8 201 
21. Стрмово 21 582 
22. Церје 10 168 
23. Црвица 12 756 
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2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ 
РЕДА  
 
2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2020. ГОД. („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10) 
 
Природни ресурси 
 
Основни циљ коришћења пољопривредног земљишта је заштита екосистемских, 
агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и других важних функција 
пољопривредног земљишта, упоредо с унапређивањем просторно-хетерогених услова за 
производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа.  
 
Код управљања шумама главни циљ је одрживо (трајно) газдовање шумама. Према 
Плану оптималне шумовитости и пошумљавања до 2014. године Златиборски округ ће 
под шумама имати 641.100 hа, док ће оптимална шумовитост износити 70.5%. 
Животињски свет је разноврстан, заступљена је углавном крупна дивљач. 
 
У области управљања водама, треба обезбедити интегрално уређење, заштиту и 
коришћење вода на подручју Републике Србије, третираног као јединствени 
водопривредни простор.  
 
Код просторног развоја високопланинских подручја, циљ је заштита и уређење 
високопланинских подручја, уз одржив социо – економски развој који ће омогућити 
квалитетнији живот и привређивање локалног становништва, као и стварање услова за 
одмор и рекреацију урбаног становништва.   
 
Када је реч о обновљивим изворима енергије, основни циљ је њихово значајније 
повећање учешћа у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја. 
 
Биодиверзитет, заштита и одрживо коришћење природног, културног наслеђа и 
предела 
 
Даљи развој Републике Србије у односу на биодиверзитет базира се на одрживом 
коришћењу биолошких ресурса. На територији Општине свакако да је најзначајнија 
ендемична биљна врста Републике Србије Панчићева оморика Picea omorika (Pančić) 
Purkyne, 1877, која живи у региону планине Таре.  
 
У области заштите и одрживог коришћења природног наслеђа основни циљ је: очување 
и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и развој јавних 
функција заштићених подручја. У области заштите природе статус проглашеног 
заштићеног подручја задржава планина Тара и подручје Шарган-Мокра Гора у општини 
Бајина Башта. На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани 
статус, просторни обухват и режими заштите за подручје Заовина. 
 
Циљ заштите културних добара је да се културно наслеђе артикулише као развојни 
ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног 
и локалног идентитета у складу са европским стандардима заштите.  
 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  6 
 
 

Основни циљеви заштите, уређења и развоја предела Републике Србије су разноврсни, 
високо квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за живот и 
боравак пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета заснованог 
на поштовању и афирмацији природних и културних вредности. За подручје планине Тара 
је обавезна израда посебних пилот пројеката „Карактеризације предела“ за посебна 
приоритетна подручја. Планина Тара такође представља и простор у коме је квалитет 
предела и физичке структуре насеља од посебног значаја за развој. 
 
Демографски развој и функционална подручја 
 
Основни циљ је ублажавање негативних тенденција демографског развоја које би се 
оствариле кроз пораст нивоа плодности и позитиван миграциони биланс и достизање 
нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације) у дужем временском 
периоду. На основу урађених пројекција до 2020. године, број становника у Златиборском 
округу се креће у распону од 251.178 становника, према једном а 283.450 према другом 
сценарију. 
 
Просторно-функционални развој треба да буде заснован на моделу функционалних 
урбаних подручја која ће бити инструменти уравнотеженог или подношљиво 
неуравнотеженог просторног развоја Републике Србије. Бајина Башта је општински 
центар који припада функционалном урбаном подручју Ужица, заједно са Чајетином и 
Пожегом, и има национални значај. 
 
Одрживи рурални развој 
 
Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање квалитета живљења у 
руралним подручјима кроз очување, обнову и одрживи развој њихове економске, 
социјалне и еколошке виталности, као резултат децентрализације градова и општина.  
 
Одрживи развој руралних подручја и села - на основу сличних структуралних 
карактеристика и развојних проблема могуће је дефинисати неколико структурних типова 
руралних подручја Републике Србије. Златиборски округ, коме припада Бајина Башта, 
припада трећем типу руралних подручја (удаљена, слаба рурална подручја - јужна, 
источна Србија и делови западне Србије). Златиборску област карактерише густина 
нсељености испод 50 ст/km2. 
 
Привреда 
 
Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и организацијом пољопривреде је 
остваривање одговарајућег обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и 
сировина за развој конкурентне прерађивачке индустрије, у складу са територијално 
хетерогеним природним и социоекономским погодностима и ограничењима. Приоритетни 
правци просторне оријентације пољопривредне производње Златиборског округа у 
брдској области је мешовито сточарство,  воћарство и производња органске хране, док је 
у планинској области приоритет пашњачко сточарство, узгајање лековитог биља, 
јагодастог воћа и пчеларство. 
 
Основни циљ просторног развоја туризма у Републици Србији је просторно-еколошка 
подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем 
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принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и 
уређења туристичких простора. Подручје Дрина-Тара-Златибор припада групи примарних 
туристичких дестинација, коју карактерише целогодишња туристичка сезона. 
 
Одрживи транспорт, мреже и објекти 
 
Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је: остваривање и 
развој саобраћајног система Републике Србије који омогућава одрживу мобилност 
становништва, пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној 
конкурентности у региону и шире на подручју Југоисточне Европе. Општина Бајина Башта, 
која припада Златиборском округу, је према степену приступачности по областима испод 
просека уз Моравичку, Рашку, Пиротску и Пчињску област.  
 
Одржива техничка инфраструктура 
 
Два основна циља реформе енергетског система су обезбеђивање сигурности и 
економичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових 
квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, који 
ће подстицајно деловати на привредни развој Републике Србије, заштиту животне 
средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије. 
 
У области хидроенергетике предвиђа се: 
 

- повећавање инсталисаних снага на више постојећих хидроелектрана (Ђердап 1 и 
2, Бајина Башта, Зворник), као и повећање производње доградњом (ХЕ Потпећ, ХЕ 
Власина, ХЕ Пирот, ХЕ Бајина Башта); 

- изградња нових хидроелектрана у циљу искоришћења потенцијала граничних 
сливова. Електроенергетски сектор Србије има нарочити интерес за градњу 
хидроелектрана на Средњој Дрини (потез између ХЕ Бајина Башта и ХЕ Зворник) и 
Доњој Дрини (потез од ХЕ Зворник до ушћа у Саву) у складу са међународним 
споразумима; 
 

Међу стратешким приоритетима електропреноса у периоду до 2014. године међу 
објектима  мреже 400 kV планира се реконструкција постројења електрана (ТС 
Обреновац, РП Младост, ТС Бајина Башта, РП Ђердап 1, ТС Бор 2, ТС Панчево 2), као и 
увођење 400 kV у подручје западне Србије (доградња постојеће ТС 220/35 kV Бајина 
Башта са ТС 400/220/35 kV и замена једног ДВ 220 kV са ДВ 400 kV). Када је реч о 
објектима мреже 220 kV планира се увођење вода 220 kV ТС Бајина Башта - ТС 
Обреновац у ТС 220/110 kV Ваљево 3. 
 
Водопривреда и водопривредна инфраструктура 
Основни циљ је оптимизација интегралних водопривредних система на јединственом 
водопривредном простору Републике Србије и усклађивање њиховог развоја са 
циљевима очувања животне средине и других корисника простора.  
 
Регионални системи за снабдевање водом највишег квалитета - у Републици Србији се 
реализује 18 регионалних система за снабдевање водом насеља. 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  8 
 
 

Речни системи коришћења, уређења и заштите вода - основне конфигурације једанаест 
речних система већ су успостављене. Речне системе чине објекти за уређење водних 
режима, акумулације, хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, каналски 
системи са уставама, постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне 
технолошке потребе и наводњавање. У функционалном и управљачком погледу на 
територији Општине постоји један речни систем за уређење, коришћење и заштиту вода, 
и то: Дрина са Лимом и Увцем. 
 
Речни системи Кључне постојеће акумулације 

и објекти 
Кључне нове акумулације, објекти и мере 

Дрина са Лимом 
и Увцем 

Бајина Башта, Заовине, 
Зворник, Увац, Кокин Брод, 
Радоиња, Потпећ 

Системи: Средња и Доња Дрина, РХЕ 
Бистрица 2 + акум. Клак на месту Радоиње, 
Лимска каскада, веза Увца са В. Рзавом. 

 
2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 
„ТАРА“ („Сл. гласник РС“, бр. 100/10) 
 
Планско подручје обухвата делове општина Бајина Башта, Града Ужица и  општине 
Чајетина, односно територије 15 катастарских и општина, и то:  

– у општини Бајина Башта: К.О. Бесеровина, К.О. Заовине, К.О. Зауглине, К.О. 
Јагоштица, К.О. Коњска Река, К.О. Мала Река, К.О. Перућац, К.О. Растиште, 
К.О. Рача, К.О. Солотуша;  

 
У оквиру природних добара (НП “Тара“ и ПИО „Заовине“) успоставиће се три режима 
заштите:  
 

• зона I степена – обухвата заштиту објеката природе, заштићене водотоке и изворе, 
културно-историјско наслеђе, односно вредности које ће бити предмет научних и 
стручних истраживања и других активности којима се неће нарушавати ове 
основне вредности; у I степену заштите утврђује се забрана коришћења природних 
богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и активности осим 
научних истраживања и контролисане едукације. 

• зона II степена – подразумева непосредну заштиту око зона I степена, општу 
заштиту станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, заштиту 
пејзажно-амибијенталних вредности и културних добара, заштиту деградираних 
површина, као и површина на којима се обавља део истраживачких, едукативних и 
других активности; у II степену заштите утврђује се ограничено и строго 
контролисано коришћење природних ресурса док се активности у простору могу 
вршити у  мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра 
без последица по његове примарне вредности. 

• зона III 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; у III степену 
заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава и 
контролисане интервенције и активности у простору уколико су усклађене са 
функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене 
традиционалне облике обављања привредних делатности и становања укључујући 
и туристичку изградњу.  
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Непокретна културна добра, за која су утврђени режими I степена заштите (строга 
заштита  објеката и парцела на којима се налазе, или су идентификоване појаве, односно 
простор на коме се претпоставља да ће се наћи материјални остаци), у II степену заштите 
штите се утврђивањем природних простора око непокретних културних добара, односно 
као културно-историјске целине: Манастир Рача и Растиште – центар, подручја села 
Растиште и Јагоштица. У III степену заштите налазе се све површине за које нису 
утврђене посебне намене и режими I и II степена заштите. То су шумске површине, 
пољопривредне површине и грађевинска подручја туристичких центара и села Јагоштице, 
Растишта и засеока Солотуше. 
 
У хијерархији насеља, у обухвату Плана посебно је истакнут функцијски значај насеља 
Перућац као привредног центра, Рача је планирана као центар заједнице насеља, док су 
остала насеља руралног карактера на планском подручју функционално зависна од 
околних локалних центара и општинског центра.  
 
Развој пољопривреде у функцији развоја туризма се на планском подручју јавља као 
императив, јер је она део укупног туристичког потенцијала руралних простора. У том 
правцу ће се развијати разнолика пољопривредна производња, како за потребе 
снабдевања храном, сировинама и додатном радном снагом. Могуће је подржавање 
идентитета појединих зона у правцу производње или прикупљања одређених врста 
пољопривредних и шумских производа: млеко, млечни производи, месо и месне 
прерађевине, производња воћа и поврћа и сл. Изузетно атрактивну активност 
представља сакупљање шумског воћа, лековитог биља и гљива, које је и део туристичке 
понуде, али и програма и садржаја различитих школа у природи, радионица и сл. С 
обзиром на основну оријентацију пољопривредне производње на производњу "здраве 
хране", постићиће се и склад између еколошких захтева и екоомских принципа и ефеката, 
а један од резултата је и производња и понуда хране дефинисаног географског порекла 
са подручја Таре. 
 
Основна планска решења и правци развоја шумарства Националног парка и заштићених 
подручја у целини су очување, јачање и проширење шумског фонда и повећање 
приносних могућности шума. Јачање и проширење шумског фонда вршиће се 
пошумљавањем голих површина шумског земљишта, радовима на мелиорацијама 
деградираних шума и шикара и осталим шумскоузгојним интервенцијама. Стално 
повећање приносних могућности шума оствариваће се, посебно за такозване економске 
шуме Националног парка и других заштићених подручја, применом савременог пребирног 
газдовања при чему се, преко узгојно и економски одмереног инвентара, постиже 
максимална и трајна производња дрвета високог квалитета и осталих производа шума уз 
истовремено јачање хидролошких, антиерозионих, климатских, здравствених, туристичко-
рекреативних и других функција шума. 
 
Као риболовне зоне задржавају се: део Хидроакумулације "Бајина Башта" од бране на 
Перућцу до Брусничког потока; језеро Крушцица у Заовинама, преко и из које се цело 
туристичко подручје снабдева водом за пиће, као и екосистеми Раче, Дервенте и Рзава.  
 
На планини Тари дефинисано је 5 развојних туристичких зона: Предов крст, Бајина 
Башта, Перућац, Калуђерске Баре и Митровац. Развојна зона „Предов Крст“ највише 
одговара за развој руралног туризма, задовољења специјалних интереса, кратке одморе 
и различите туринге. Развојна зона „Перућац“ има све услове да се специјализује да 
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постане водећа риболовна дестинација Србије и дестинација која нуди различите 
активности и доживљаје на води, развој летњег и зимског одмора али и за краћа 
задржавања, као и коришћење руралних погодности. Развојна зона „Калуђерске баре“ 
погодна је превасходно за развој планинског туризма зими (алпско, нордијско скијање) а 
пешачење и бициклизам лети, потом здравствени (планински велнес) и пословни 
(конференције, радионице и сл.). Развојна зона Митровац је дестинација коју карактерише 
младост, активност и спортска оријентација, уз сталне иновације понуде производа и 
услуга. Развојна зона „Бајина Башта“ иако се налази изван планског подручја представља 
зону од великог утицаја на реализацију целокупног концепта туризма везаног за 
потенцијале Таре. Наиме, положај Бајине Баште у односу на различите активности које се 
одвијају (Дринска регата, рели на Тари, брдска ауто трка), у оквиру Националног парка 
Тара, потом у односу на културне вредности (манастир Рача и др.), уз формирање 
основних организационих услова (200 лежаја, у оквиру 2 хотела и мотела, туристички 
савез и др.) утицао је да је данас Бајина Башта активан развојни центар овог подручја, 
који има наглашену спортско – туристичку функцију. Реално је да Бајина Башта користећи 
свој положај - центар Таре и Дрине, улаз у Тару и Дрину  - постане генератор програма 
развоја Таре и Дрине. 
 
Планом се такође предвиђа реализација саобраћајнице која ће бити у функцији 
повезивања већине туристичких зона. Пут би се пружао трасом: Јелова Гора – Ђаков 
камен – Кадињача – Поникве – Калуђерске баре – Добро поље – Митровац – Крња Јела – 
Никшића Преседо – Мећавник – Мокра Гора – Пањак – Семегњево – Љубиш – Сирогојно 
– Ужице. Планирна саобраћајница се предметним подручјем пружа дужином од око 75,28 
km, и на појединим деоницама, у дужини од око 36,0 km, користи постојећу путну мрежу. 
Технички елементи планиране саобраћајнице морају да задовоље критеријуме 
предвиђене за државне путеве II реда.  
 
Приоритет у реконструкцији, доградњи и изградњи деоница општинских путева имаће 
путни правци укупне дужине 77,6 km, који ће обезбедити повећање саобраћајне 
доступности и повезаности центара у мрежи насеља, привредних потенцијала, туристичке 
понуде у простору и руралних рејона следећих подручја и центара, и то: 

1. Национални парк „Тара“ – реконструкцијом општинског пута од Перућца до 
Предовог Крста, долином реке Дервенте у дужини од 14,6 km, реконструкцијом и 
доградњом општинског пута од Предовог Крста до Јагоштице у дужини од 7,2 km и 
реконструкцијом општинског пута Предов Крст – Митровац у дужини од 14,0 km; 

2. Предео изузетних одлика „Заовине“ – реконструкцијом и доградњом кружног 
општинског пута са северне стране језера Заовине, у дужини од око 8,0 km, 
реконструкцијом општинског пута Лазићи – Оштрељ – Котроман, дужине 7,4 km 
којим се остварује веза централног подручја Националног парка са Мокром Гором 
и реконструкцијом општинског пута Лазићи – Љуто Поље – Ћуровина у дужини од 
4,5 km, што представља најкраћу везу овог предела са Калуђерским Барама;  

 
Имајући у виду карактер заштићеног подручја и зоне предвиђене за заштиту птица и 
лептира, предлажу се локације хелидрома на Калуђерским Барама (у зони хотела 
Оморика) и на Мокрој Гори, ван зона заштите. Дефинитивне локације ће бити одређене 
кроз израду потребне студијске и планске документације на нивоу генералног пројекта са 
претходном студијом оправданости уз обавезну процену утицаја на животну средину.  
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Туристички центри Митровац, Шљивовица, Калуђерске Баре и засеоци насеља Заовине 
(Јездићићи), Коњска река (Милекићи), Племићи (Бањска стена) и Рача, ће се и даље 
снабдевати водом из "Тарског водовода" из акумулације "Крушчица" на реци Бели Рзав. 
Магистрални цевовод Тарског водовода постављен је на правцу: Постројење (код 
изворишта) – Коњска река – Митровац – јужни обод Ослуше – Шљивовица – Калуђерске 
Баре.  Снабдева водом и неке засеоке  Заовина, Коњске реке, Племића и Раче. С 
обзиром да је овај водовод (пројектовани капацитет водовода 80 l/s) својевремено 
пројектован за укупан број од 21000 корисника (становника и туриста), што далеко 
превазилази процењени број становника и број могућих туриста и осталих корисника, то 
ће се из њега моћи подмиривати потребе у води још дуго времена, уз услов да се систем 
комплетира и да се добро одржава. 
 
У погледу одвођења отпадних вода за насеља у Националном парку (Јагоштица, 
Растиште, Коњска река, Митровац, подручје Заовина, Ослуша, Соколина, Калуђерске 
Баре и подручје око акумулација "Заовине" и "Крушчица") -  планирана је изградња, 
реконструкција или модернизација главних канализационих водова за подсистеме 
Заовинско језеро, Шљивовица – Калуђерске баре и Растиште; за остала насеља ван 
Националног парка на потезу од Перућца ка Бајиној Башти није планиран систем 
каналисања отпадних вода.  
 
У области електроенергетске инфраструктуре, потребно је изградити следеће 
далеководе: 

- ДВ 400 KV Б. Башта – Ваљево 3 – Обреновац, Б. Башта – Краљево 3 и Б. Башта - 
Вардиште; 

- ДВ 220 KV Б. Башта – Пожега; и 
- ТС 400 KV Б. Башта, као проширење постојеће ТС Б. Башта.  

 
Заштита животне средине на подручју Просторног плана заснива се на концепту одрживог 
развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и 
створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама социјалног и 
економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне 
средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите 
животне средине у све планове/програме односно активности/садржаје (елементи 
заштите и унапређења квалитета животне интегрално су уграђени у све планиране 
активности и садржаје на простору Плана). Мере заштите, према извршеној 
категоризацији, би биле: 

- за објекте и делатности у III категорији животне средине треба обезбедити таква 
решења и опредељења којима се спречава даља деградација и умањују ефекти 
ограничавања развоја. Санирати и ревитализовати деградиране и угрожене 
екосистеме и санирати последице загађења, у циљу стварања квалитетније 
животне средине; 

- у подручјима IV категорије треба спречити даљу деградацију и обезбедити 
побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне 
средине као ограничавајућег фактора развоја. Одредити најадекватнији начин 
коришћења природних ресурса и простора са циљем очувања природних 
вредности и унапређења животне средине. 

- за локације које се налазе у V категорији потребно је обезбедити решења којима се 
елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају 
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позитивни као компаративна предност у планирању развоја. Резервисати и чувати 
подручја од загађивања. 

- подручја VI, VII и VIII категорије су значајна са еколошког аспекта и у њима треба 
обезбедити таква решења којима се задржава постојеће стање квалитета животне 
средине и штите природно вредни и очувани екосистеми. 

 
3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
3.1. ПРИРОДНИ КОМПЛЕКС 
 
Геоморфолошке карактеристике. Геолошки састав чине претежно седиментне и 
вулканогене масе мезозојске старости (Тара, Звијезда, Златиборски масив и Подрињско-
ваљевске планине) и палозојски шкриљци у средишњем делу општине са истакнутом 
антиклиналом Јелове Горе. Примарни рељеф је доста уочљив иако је измењен под 
дејством егзогених сила. Основни правац пружања планинских венаца је СЗ-ЈИ (Динарски 
правац). Присутни су различити облици ерозије, крашка ерозија, флувио-денудациони 
процеси и др. (флувијална површ Таре). Према доминантним морфографским особинама 
уочавају се планине, површи (поља) и речне долине (котлине, кањони и клисуре). 
Претежно повољну експозицију има око 87% општине док је неповољна и условно 
неповољна експозиција на око 13% простора општине и то махом на теренима која имају 
ограничења других врста (велики нагиби, нестабилни терени и др.). У погледу нагиба 
терена, неповољни терени са овог аспекта (преко З0% нагиба) лоцирани су претежно у 
пределу Таре и Звјезде, док се повољни терени налазе у долинском појасу Дрине и 
њених притока Рогачице и Пилице (ови терени са позитивним карактеристикама су мањег 
обима). 
 
Инжењерско - геолошке одлике, сеизмичност и појаве минералних сировина. На 
основу укупних геолошких одлика терен општине у инжењерско-геолошком погледу граде: 
круте-везане стенске масе - махом су везане за кречњаке Таре и Звјезде и перидотитског 
Златиборског масива као и дијабаз-рожначке формације Таре и Подрињско-ваљевских 
планина; везане и невезане стенске масе - на терасним седиментима дуж Дрине и њених 
притока; и алувијални седименти око корита Дрине и њених притока (дробинске стенске 
масе из корита водотокова). На терену су присутни и савремени инжењерско – геолошки 
процеси спирања, клизања и кидања терена. Клизишта настала антропогеним утицајем 
налазе се махом у централном Дринском појасу. У зонама јако испуцалог кречњака чести 
су  и одрони (зона изнад Перућца на путу Перућац-Растиште). 
 
Сеизмички максимални очекивани интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63% 
за подручје општине Бајина Башта је 8°MCS (на олеати за повратни период од 500 
година). До сада је максимални догођени земљотрес био 6°MCS, као манифестација 
земљотреса Бајина Башта.  
 
Од металичних сировина појаве су најчешће запажене у НП Тара; најзначајнији метали 
су гвожђе (долина Б. Рзава, Браксин), боксит (Алуге, Растиште, Митровац, Љуто и Добро 
поље) и бакар (у зони Јелове горе, Заовина и Трешњице). Појаве неметала имају већи 
значај од металичних сировина, а у првом реду мисли се на магнезит (перидотитски 
масив Таре и Златибора, Коњска река и северно од Високе главе), цементни лапорац (у 
зони према Косјерићу), опекарске глине (Вензовићи) и шљунак (дрински песак), 
грађевински камен (мањи мајдани по општини). 
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Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике. Терен општине изграђују стенске масе 
које са хидрогеолошког аспекта припадају: водонепропусним стенским масама (средишњи 
делови Oпштине) и водопропусним стенским масама (са пукотинском, кавернозном и 
интергрануларном порозношћу). 
 
Највећи део општине припада сливу Дрине око 92% а мањи део сливу Ђетиње, Лужнице 
и Скрапежа (слив Западне Мораве). Оба слива шире припадају сливу Црног мора. Сливу 
Западне Мораве припадају мањи јужни делови Таре (Добро и Љуто поље) и делови 
Поникве, Кадињаче и Јелове Горе као и слив Тушине у источном делу општине. Већи 
делови кречњачког терена Таре подземно се одливају у Дрину и Ђетињу те се прецизна 
граница сливова не може установити. Највеће притоке Дрине су Пилица и Рогачица које, 
уз Бели Рзав и вештачка језера ХЕ Бајина Башта и реверзибилно језеро - акумулација на 
Тари (Заовине - у долини Белог Рзава) представљу највеће хидрографске објекте на 
простору општине. Остали значајни токови су Рача и Дервента.  
 
Значајне су и вештачке акумулације: ХЕ ''Бајина Башта'' код Перућца, ''Лазићи'' и 
''Крушчица'' у Заовинама, од којих се акумулација "Крушчица" користи за 
водоснабдевање, док је акумулација "Бели Рзав" реверзибилни део ХЕ ''Бајина Башта''.  
 
Климатске карактеристике. Основне климатске разлике на нивоу општине праћене су са 
променом висине рељефа (висински појасеви) и то идући од долинског Дринског појаса ка 
масиву Таре на ЈЗ и ка масиву Подрињско-ваљевских планина на СИ. Климатске одлике 
Подрињско-ваљевских планина указују на незнатно позитивније климатске одлике у 
односу на масив Таре (осунчање, топлија ваздушна струјања, температура и др.). На 
основу анализираних климатских показатеља карактер климе иде од субхумидне (сувље), 
ужи појас око Дрине до изразито хумидне на прелазу према перхумидној, околина 
Митровца. Најповољније зоне су осунчане јужне падине у долинском појасу и неки делови 
масива Таре (Заовине) и Подрињско-ваљевских планина (Зарожје). 
 
Педолошке карактеристике. Око 50% укупног терена општине чине терени са смеђим 
скелетоидним земљиштем на шкриљцима и до 1000 m н.в. који су слабије - осредње 
плодности и са већим распоном класе бонитета (од 3-7 класе). Ово земљиште налази се у 
средишњем делу општине - побрђе Дринског појаса. Око 18% терена чини смеђе 
скелетоидно земљиште на кречњаку (делови Таре, Звјезде, Подрињско-ваљевских 
планина). Ово земљиште је махом од 4-8. класе бонитета тј. има веома слабу плодност. 
Смеђе рудо земљиште на кречњаку изграђује 12% терена и налази се на крашкој 
висоравни Таре и Подрињско-ваљевских планина. Плодност овог земљишта је од 5-7 
класе углавном 6 класе бонитета, што значи да је веома мале плодности. Црница на 
серпентину истих класа бонитета као и претходно земљиште је плитко тле у зони 
Калуђерских бара, Заовине и Коњске реке (8%). Параподзол (2%) се налази у зони побрђа 
Подрињско-ваљевских планина и у зони Бајине Баште (на подручју града). Параподзол у 
градској зони је више класе бонитета око 4. а у зони Пашине равни је преко 4. класе - око 
6. класе бонитета. Камењари, смеђе скелетоидно земљиште на дијабазима и 
скелетоидно земљиште на серпентинима простиру се у зони Таре, Звјезде и побрђу 
Подрињско-ваљевских планина са 6-8. класом бонитета тј. од слабо - до неплодног тла 
(око 2%). 
 
Опште природне карактеристике. Шуме (шумом обрасла земљишта) обухватају преко 
45% територије Општине. На овом подручју најразвијенија је сложена мешовита шумска 
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заједница (изразита на Тари). Реликтна стара мешовита шума исказана је кроз: букву, 
јелу, смрчу, црни и бели бор и Панчићеву оморику. У овој шуми има и горског јавора 
млеча, планинског бреста, јасике, брезе, белог и црног јасена, граба, грабића, планинске 
иве, јаребике, мукиња и др., различите жбунасте врсте, гљиве и лековито биље, а на 
нижим висинама листопадне врсте међу којима доминирају храст (китњак и лужњак), цер 
и сл.  
 
Зоне Таре и Подрињско-ваљевских планина представљају станишта многобројних врста 
дивљачи захваљујући природним карактеристикама подручја у првом реду. Од сисара се 
срећу медвед, срна, дивокоза и др., птичји свет је веома разноврстан, као и свет 
водоземаца и гмизаваца. Река Дрина, Б.Рзав и притоке обилују рибама салмонидних вода 
(пастрмка, липљен, младица и др.), а у Дрини су запажене и појаве циприда (шаранске 
врсте). 
 
3.2. ДРУШТВЕНИ КОМПЛЕКС 
 
Становништво. Према попису из 2002. године подручје третирано Планом насељава 10 
675 становника, што чини 36,6% укупног броја становника (у насељима у оквиру НП 
„Тара“ и ПГР Бајина Башта живи укупно 18 476 становника, од чега највише у општинском 
центру Бајиној Башти - 9543).  Највише становника живи у приградском насељу Обајгора 
(834), док је популационо најмање насеље Драксин (144). Етничка структура 
становништва је једнолика, с обзиром да 98.5% становништва чине Срби, док остатак 
углавном чине Црногорци. Просечна густина насељености је 65 ст/km2, што је мање од 
Републичког просека (85 ст/km2).  
 
Старосна структура становништва је веома неповољна, с обзиром на изражен тренд 
старења (21.6 % становништва чине старији од 60 година) и на јако низак проценат деце 
предшколског узраста (6.6%), али и узраста до 14 година (око 9%). Најбројније је радно 
способно становништво, које на подручју Плана чини 62% становништва. Образовна 
структура становништва је доста неповољна, на јако низак удео становника са вишим и 
високим образовањем. Посебно је изражено ниско учешће високо образованог 
становништва у односу на републички просек  који износи 5.49%. У структури активног 
становништва које обавља занимање према сектору делатности, запажа се да је на 
планском подручју највише људи заступљено у примарном, а потом у терцијарном и 
секундарном сектору делатности. Од укупног броја активног становништва које обавља 
занимање чак 61.1% ради у другом насељу исте Општине, а око 6.7% у другој Општини. 
Највећи број становника од рођења станује у истом месту (55%), досељеника са подручја 
других насеља исте општине има 24.7%, док су мало заступљени досељеници из других 
Општина исте Републике, као и из суседних Република.  
 
Мрежа насеља и јавне службе. Мрежа насеља представља недовољно интегрисан, 
инертан и хијерархичан систем, са Бајином Баштом као општинским средиштем. У 
суштини, чини део субсистема мреже насеља Златиборског округа, са Ужицем као 
макрорегионалним центром и полом развоја чији се гравитационо-функционални утицај 
одражава и на карактеристике мреже насеља општине Бајина Башта.    
 
Функцијско деловање општинског центра је посебно изражено у утицају на локалну 
концентрацију становништва и на развој дневног миграцијског система. Иако се развија 
као урбани нуклеус, снагом својих функција не успева да успори депопулацију највећег 
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броја сеоских насеља Општине, нити да их функцијски и социоекономски у већој мери 
трансформише. Функцијску спрегу остварује у највећој мери са приградским насељима. 
Релативно касно активиран развој функције центра рада Бајине Баште је имао за 
последицу одлив становништва из насеља њене општине ка центрима вишег степена 
функцијске развијености.  Поред општинског центра, по свом функцијском значају истичу 
се и локални центри Рогачица и Костојевићи 
 
У односу на попис становништва 1991. године, становништво Општине је у фази 
стагнације (свега 74 становника мање), при чему оно представља депопулацијско 
подручје, што потврђује константно смањење становништва Општине у периоду 1953.-
2002. год. Смањење броја становника Општине последица је пре свега механичког 
одлива становништва сеоских насеља у ближе и даље центре у окружењу. Миграције 
радно активног становништва и ученика доминанто су усмерена ка регионалном центру 
Ужицу, при чему су оне делимично усмерене и ка осталим центрима у окружењу (Ваљево 
и Вишеград у БиХ). Према функционалној типологији, данас је највише заступљен 
аграрни тип насеља, у коме је становништво доминантно запослено у примарном сектору 
делатности (58% насеља). Посматрано у целини, Општина припада аграрно-
индустријским општинама.  
 
Територија планског подручја је врло оскудна објектима јавних служби. Једино у веђим 
насељима Рогачици, Костојевићима и делом Пилици функционишу основне школе и 
амбуланта.  
 
3.3. ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС 
 
Пољопривреда. Пољопривреда је дугогодишња оријентација овог подручја. Високо 
учешће пољопривредног земљишта у укупној површини планског подручја (56,6%) указује 
да је пољопривреда традиционална област привређивања становништва овог дела 
подручја Општине. О томе говори и податак да је према попису становништва из 2002. 
године на подручју Општине било 6.688 пољопривредног становништва, што је 22,9% од 
укупног становништва. Највећи део планског подручја природно је предодређено за 
сточарство, воћарство и производњу крмних биља, док је за ратарство погодно у 
долинским подручјима река (Дрине, Пилице и др.).  
 
Када је у питању организациони аспект пољопривреде велики је недостатак да су све 
земљорадничке задруге угашене, што се неповољно одразило и на организацију откупа и 
пласмана пољопривредних производа. Кооперације у селима не функционишу, 
институције и услужне службе су на незадовољавајућем техничком, стручном и 
организацијском нивоу. 
 
Недостатак сопствених средстава, као и немогућност Општине да обезбеди значајнија 
средства за подстицање пољопривредне производње условили су да је техничка 
опремљеност пољопривредних домаћинстава ниска, што се непосредно одражава и на 
резултате у примарној производњи. Мали је број домаћинстава који су тржишно 
оријентисани, углавном се ради о мешовитим домаћинствима и често са „сваштарском“ 
производњом. Наиме, по подацима Пописа 2002. преко 60% газдинстава има мање од 
jедног ha земље и то по правилу врло уситњених и распарчаних пољопривредних 
површина. Запажа се и недостатак складишта пољопривредних производа, хладњача, 
сушара и сл.. Постојећи складишни капацитети су у већини случајева истрошени, а 
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опрема технолошки застарела. Недостају и капацитети за откуп и складиштење захтевних 
пољопривредних производа (воћа и поврћа). 
 
Природни услови су погодни за производњу лековитог биља и шумских плодова (шумске 
јагоде, боровнице, купине, малине и гљиве) који се недовољно организовано прикупљају, 
а представљају одличан предуслов за производњу здраве, еколошке хране и могућност 
пласмана на домаће и ино тржиште. Поред добрих предуслова за развој, пчеларство је 
слабо развијено и потребна је организована помоћ постојећим и потенцијалним 
пчеларима како би се унапредио поступак добијања квалитетног меда заштићеног 
географског порекла.  
 
Индустрија и мала привреда. Индустрија општине, пре свега је позната по ХЕ „Бајина 
Башта“, која је најзначајнији привредни субјект, са око 236 запослених. Сама 
хидроелектрана је лоцирана у Перућцу, док се управна зграда налази у Бајиној Башти. 
Некада носиоци развоја и запошљавања, као што су фабрика конфекције „Миленко 
Топаловић“, фабрика трикотаже „Кадињача“, ГП „Развој“ (сви лоцирани у Бајиној Башти), 
производња термичких апарата (у насељу Луг), земљорадничка задруга и друге годинама 
уназад не раде. Некада успешна предузећа (посебно текстилна и трикотажа, потом 
грађевинска), која су запошљавала велики број радника су у тешком положају (неуспеле 
приватизације, губљење тржишта, технолошко заостајање). Од постојећих капацитета 
треба споменути: предузеће „Електроизградња“ лоцирано у Бајиној Башти (са 
проблемима у процесу приватизације) – које се бави производњом трафо станица, 
стубова и друге електроопреме, а запошљава нешто више од 250 радника; потом 
предузеће „Роломатик“ (Бајина Башта) са програмом грађевинских и металних 
конструкција, са око 90 запослених; предузеће за производњу алкохола „Винекс“ 
(Костојевићи) са око 30 запослених; фабрику за прераду дрвета „Зелена Дрина“ (Луг) са 
преко 100 запослених; млекару „Спасојевић“ са палетом млечних производа под брендом 
„Запис Таре“, са 35 запослених; РБ „Глобал“, прерађивача воћа и произвођача „Соколове 
ракије“ (Костојевићи), са свега 1 запослени у Бајиној Башти (остали запослени су у 
Ужицу), и подрум „Симић“ (Добротин) са свега 2 запослена. 
 
После стечаја највећих носилаца индустријског развоја (текстилна, електро, грађевинска) 
велики број радника остао је без радних места, док новооснована предузећа и развој 
предузетништва нису успели да надокнаде изгубљени темпо. Индустрија данас 
запошљава свега око 1100 лица, скоро дупло мање у односу на период од пре 30 година. 
Повољна је околност да је неколико нових прерађивачких капацитета основано и ради на 
руралном подручју, што је омогућило да насеља Костојевићи и Добротин постану 
„инкубатори“ локалног привредног развоја.  
 
Туризам. Општина се све више оријентише на развој туризма, с обзиром да располаже 
значајним туристичким ресурсима. Најизразитије вредности су: планина Тара са 
Националним парком, река Дрина са кањоном према Вишеграду и акумулационим 
језерима Перућац и Заовине, културно-историјски споменици: Манастир Рача (13. век), 
црква брвнара у Дубу (18.век), Солотушки Град (средњи век), праисторијски локалитети и 
савремена спомен обележја. Разноврсност понуде пружа могућности да се туристички 
капацитети користе преко целе године уз комбинацију сезонског, излетничког, пословно-
конгресног и спортског туризма. 
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Туристичка кретања на подручју Општине последњих година показују позитивну 
тенденцију. Док је 2006.год. број туриста износио свега 47.100 у 2008. је повећан на 
61.229. Међутим у истом периоду је значајније смањен број ноћења, са 254.000 на нешто 
преко 214.000. Резултат таквих кретања је и мање просечно време задржавања туриста 
на овом подручју, како домаћих (са 5,4 на 3,5 дана) тако и страних (са 3,0 на 2,3 дана). У 
структури туриста доминирају домаћи (између 98 и 96%). 
 
Највећи део туристичких развојних зона и центара се налази на подручју НП „Тара“. 
Општински центар представља развојну зону од великог утицаја на реализацију 
целокупног концепта туризма. Дуж реке Дрине изграђена су апартманска насеља и вила 
за смештај туриста, док је мотел у Костојевићу престао са радом. Значајни објекти и зоне 
од потенцијалног туристичког значаја су и: црква брвнара у Дубу (18.век), меморијални 
комплекс Кадињача (НОБ), воденица Саве Савановића, првог српског вампира у Зарожју 
и зона ваљевских планина. 
 
3.4. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 
Саобраћајна инфраструктура. Друмски саобраћај представља примарни вид транспорта 
људи и робе на територији општине. Окосницу друмског саобраћаја чине следећи 
државни путеви: 

 
- ДП I реда бр. 19.1: Мали Зворник – Љубовија – Рогачица – Бајина Башта – Дуб – 

Дупци;  
- ДП II реда бр. 111: Ваљево (Рогачица) – Седларе – Рогачица 1 - Костојевићи – Дуб;  
- ДП II реда бр. 112: Перућац – Бајина Башта – за Манастир Рачу – Калуђерске Баре 

– Кремна 1 – Кремна – Кнежевићи;  
- ДП II реда бр. 112а: Калуђерске Баре – Заовине; 
- ДП II реда бр. 112б: за манастир Рачу – манастир Рача; 
- ДП II реда бр. 213: Седларе – Мравињци – Варда – Јакаљ – Ужице (Јакаљ); 
- ДП II реда бр. 263: Ужице (Косјерић) – Косјерић (Ужице) – Варда – Јакаљ – 

Костојевићи. 
 

Значајни део саобраћајне мреже чини и мрежа општинских путева. Мрежа општинских 
путева недовољно је развијена и потребно њено даље проширење и унапређивање у 
циљу развоја веза унутар планског подручја. Укупна дужина општинских путева ван 
ППППН Тара износи 51,76 km (на територији целе Општине 68,25 km), од чега је 36,65 km 
(70%) са савременим коловозом (на територији целе Општине 53,12 km или 78%), док је 
преосталих 15,11 km са земљаним застором (на територији целе Општине 15,13 km). 
 
На територији Плана налази се девет станица за снабдевање горивом које задовољавају 
потребе локалног становништва и локацијски су адекватно распоређене. Шест станица 
налази се у Бајиној Башти и по једна у Костојевићима, Овчињи (Гмила Присека) и Зарожју 
(Пашина Раван). Бензинске станице располажи са свим врстама горива, док је на четири 
могуће и снабдевање течним нафтним гасом (ТНГ). 
 
На територији Општине налази се Аеродром Поникве. То је војни аеродром оштећен у 
НАТО бомбардовању 1999.године и у плану је његово отварање за цивилну употребу. 
Најближи међународни аеродром је у Београду на удаљености 200 km преко Ваљева или 
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280 km преко Ужица и Чачка. Водни саобраћај је локалног и туристичког значаја и 
углавном се обавља на реци Дрини и Перућачком језеру.  
 
Водопривредна инфраструктура. Снабдевање насеља водом за пиће је ослоњено на 
локална мања изворишта подземних вода, тако да се за водоснабдевање користе извори, 
копани бунари, чесме и каптаже који локалним, најчешће гравитационим мини 
водоводима дистрибуирају воду до потрошача. Развијеније локалне водоводе имају 
насеља Рогачица и Костојевићи. 
 
Према Водопривредној Основи Републике Србије (ВОС) окосницу водоснабдевања чине 
подземне воде и река Дрина. Такође, дата je пројекција потребних количина вода до 2021. 
године која за општину Бајина Башта, укупно износи 6,9 х 1O6 m3/год. од чега 
висококвалитетних вода за пиће 5,6 х 1O6 m3/год., a за потребе индустрије 1,3 х 1O6 
m3/год. 
 
На територији планског подручја, организовани систем јавне канализације има само 
делимично општински центар. У сеоским насељима употребљене воде се изливају у 
примитивно изграђене упијајуће септичке јаме, блиске потоке, јаруге и земљиште, чиме се 
директно загађују копани бунари намењени водоснабдевању. Пречишћавање комуналних 
отпадних вода нема ни једно насеље. У постојећем стању начин прикупљања и 
испуштања комуналних и индустријских вода не испуњава прописане услове и 
критеријуме. Проценат покривености насеља канализационом мрежом je 
незадовољавајући. Систем je решаван парцијално са појединачним испустима 
употребљених вода директно у подземље без претходног пречишћавања. 
 
Енергетска инфраструктура. На територији Општине налази се хидроелектрана „Бајина 
Башта“. Ова хидроелектрана је укључена у електронергетски систем Србије преко водова 
220 kV. Главни  извор напајања општине електричном енергијом је ТС 220/35 kV, 1x31.5 
MVA. Из ове трафостанице напајају се следеће трафостанице 35/10 kV: 
 

- „Бајина Башта“ ТС 35/10 kV, 2x4 MVA, “Дрина“ ТС 35/10 kV, 2x4 MVA 
- „Слобода“ ТС 35/10 kV, 1x4 MVA 
- „Злодол“ ТС 35/10 kV, 2+2.5MVA 

                          
Мрежа 35 kV је изграђена тако да су све трансформаторске станице повезане у прстену и 
имају сигурност у напајању, а повезане су водом 35 kV са ТС 110/35 kV Ужице и РХЕ 
Бајина Башта. Концепција напајања је добро решена на напону 35 kV. Подручје општине 
покривено је и мрежом 10 kV, тј. водовима  и трафостаницама 10/0.4 kV. На градском 
подручју мрежа је углавном кабловска, а трафостанице 10/0.4 kV су слабостојеће 
различите снаге. На сеоском подручју мрежа је ваздушна, а трафостанице стубне. Мрежа 
10 kV (водови) је постављена на дрвене и бетонске стубове. 
 
Телекомуникациона инфраструктура. Територија планског подручја је покривена ПТТ 
мрежом, као и мрежама мобилне телефоније и телевизијског и радио преноса. Различит 
је степен просторне и функционалне развијености поменутих мрежа, тако да је неопходна 
њихова модернизација, комплетирање и ширење према концентрисаним корисницима 
(насеља, производне и туристичко-рекреативне зоне). 
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ПТТ саобраћајем и услугама су покривена насеља Бајина Башта, Злодол, Костојевићи, 
Бачевци и Рогачица, са посебним поштанским бројевима. Број пошта са шалтерима 
задовољава потребе становништва. Репетитори – емисионе станице РТС-а су 
постављени на локацијама: Бајина Башта, Злодол, Градина, Јеловик и Лисина Гвоздац.  
 
На територији општине постоје дигиталне телефонске централе са инсталираним месним 
прикључцима. Функционисање телекомуникационог саобраћаја омогућено је преко 
постојећих спојних и чворних путева оптичким или бакарним кабловима, као и радио-
релејном мрежом. Делимично функционисање мобилне телефоније омогућено је преко 
постојеђих базних станица.  
 
3.5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА 
 
Заштита животне средине. Главни извори загађивања ваздуха су индивидуална 
ложишта и мање котларнице, друмски саобраћај, привремена позајмишта минералних 
сировина, употреба минералних ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља у 
пољопривреди, као и сметлишта чврстог комуналног отпада. У просторном погледу, 
подручја планине Таре и Подрињско-Ваљевских планина представљају „оазе“ чистог 
ваздуха, за разлику од урбаног подручја општинског центра долински појас уз Дрину и 
саобраћајне правце ка Ваљеву и Ужицу, који у току зимских месеци и магловитих дана 
имају повећан ниво концентрације загађујућих материја у атмосфери.   
 
Загађивање површинских и подземних вода последица је низа фактора, и то услед: 
упуштања непречишћених комуналних отпадних вода из сеоских насеља у природне 
реципијенте без одговарајућег третмана; неизграђености канализационе инфраструктуре 
у сеоским насељима, односно непрописно изграђених септичких јама; депонија и 
сметлишта отпада у близини речних токова; одлагања амбалажног и другог кабастог 
отпада у непосредној близини речних корита и на површини акумулација, неконтролисане 
употребе агрохемијских средстава у пољопривредној производњи; спирања запрљаних 
коловозних површина атмосферским падавинама, итд..  
 
Генерално посматрано, квалитет вода реке Дрине у 2009. години на профилу Бајина 
Башта одговорао је II класи вода, што је и захтевана класа за ову реку. Вредности 
процента засићења воде кисеоником одговарале су IV класи. Сапробиолошка испитивања 
фитобентоса указују на умерено органско загађење водотока, уз доминацију 
биоиндикатора β-мезосапробне и олигосапробне зоне. Притоке реке Дрине су углавном 
слабије загађене воде (I и II класа), с обзиром да се ради о брдско-планинским токовима 
карактеристичним по чистим водама (изузетак су речни токови Пилице и Рогачице 
делимично угрожени антропогеним загађењем).  
 
Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. На подручју Плана мониторинг 
квалитета земљишта не врши, тако да не постоје прецизнији подаци о начину и обиму 
његовог угрожавања. Извори загађивања земљишта на подручју Плана, своде се у 
највећој мери на активности у вези са пољопривредом производњом и експлоатацијом 
минералних сировина, а мање са делатношћу туризма и изградње викенд објеката 
(промена намене простора). Екстензивна производња поспешује деградацију земљишта у 
смислу претварања природних биоценоза у агроценозе, иницирања ерозије земљишта 
неадекватним начином обраде и др. Посебан проблем представљају несанитарне 
септичке јаме у оквиру објеката сточних фарми, као и у оквиру индивидуалних 
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домаћинстава. Као последица одвијања саобраћаја, у непосредној околини 
саобраћајница, јавља се повећан садржај олова услед таложења честица које емитују 
моторна возила. Такође, бележи се благо повећан салинитет што је последица посипања 
коловоза у зимским месецима, односно спирања на земљиште поред коловоза. Постојећа 
сметлишта утичу на загађивање земљишта јер штетне материје које настају у процесу 
разлагања отпада инфилтрацијом доспевају у земљиште.  
 
Иако нема систематског праћења нивоа и учесталости буке, као и праћења утицаја на 
здравље људи, евидентно је одсуство значајнијих извора који кумулативно продукују 
акустично загађење. Евентуална прекорачења дозвољених нивоа буке краткотрајног су 
интензитета, локалног су карактера и претежно се односе на буку пореклом од друмског 
саобраћаја дуж државних путева, индустријске зоне у општинском центру, експлоатације 
каменолома, занатских радионица и грађевинских радова.  
 
Евакуација чврстог отпада и чишћење мањих депонија, тј. санација сметлишта не одвија 
се на задовољавајућем нивоу, а третман опасног отпада не врши се у складу са 
законском регулативом. Одлагање отпада врши се на општинској депонији, лоцираној 
између реке Дрине и државног пута према Љубовији, у близини насеља Црвица. 
Евиденција о стању сеоских депонија и локалних сметлишта не постоји. Неадекватно 
одлагање отпада присутно је у долинама река, дуж путева, у шуми и на другим отвореним 
просторима, што загађује природу и деградира пејзаж. На локацијама која се користе као 
излетишта, иако на појединим локалитетима постоје контејнери за одлагање отпада, 
евидентирана су сметлишта.  
 
У погледу угрожености простора од елементарних непогода, основни проблеми се 
односе на неповољно дејство ерозионих процеса, поплава и бујица. Централни појас 
Општине између планинских венаца Таре и Подрињско-Ваљевских планина захваћен је 
процесима јаке и средње ерозије која је антропогеног карактера. Највише угрожене зоне 
су у Подрињу (Перућац-Бајина Башта) и Рогачица-Бачевци, као и делови Раче, Пилице, 
Придола, Дуба и Вишесаве. Изразито јака ерозија се запажа и у деловима К.О. Овчиња, 
Рогачица и Љештанско. Клизишта се углавном јављају поред огољених падина уз Дрину, 
Дервенту, Рогачицу и поред државног пута Бајина Башта – Дебело брдо – Ваљево. 
Бујичне притоке Дрине често су у претходном периоду наносиле штете својим екстремно 
високим водама (посебно река Пилица). Сеизмички хазард креће се у распону 7-8˚ MCS 
скале 
 
Заштита природних добара. На основу Услова Завода за заштиту природе Србије, 
констатује се да се у границама обухвата планског подручја, осим заштићених природних 
добара у обухвату ППППН НП „Тара“, налазе још и следећа заштићена природна добра: 
 

- Строги природни резерват „Тесне јаруге“ (К.О. Заглавак, део катастарске 
парцеле 58/1) на планини Јеловој гори, дуж тока Околишке реке, представља 
редак и интересантан примерак тресаве. Посебно је важно присуство реликтне 
врсте папрати Blechnum spicat (папрат ребраче). Површина резервата износи 2,92 
ha. Скупштина општине Бајина Башта донела је 13.12.1968. године Решење о 
заштити Строгог природног резервата „Тесне јаруге“ бр.02-6268. 

- Строги природни резерват „Изнад Таталије“ (К.О. Заглавак, део катастарске 
парцеле 58/1) на планини Јеловој гори, налазиште је биљне врсте зеленике или 
божиковине (llex aquifelium L.), ретког терцијарног реликта и природне реткости. 
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Димензије појединих примерака превазилазе уобичајене димензије за ову 
дрвенасту биљну врсту која се овде налази на неуобичајеном станишту. Површина 
резервата износи 2,16 ha. Скупштина општине Бајина Башта донела је 13.12.1968. 
године Решење о заштити Строгог природног резервата „Изнад Таталије“ бр.02-
6268/1. 
 

На планском подручју налазе се и: 
 

- Међународна подручја значајна за заштиту биљака у Србији (IPA – Important Plant 
Areas in Serbia) - НП „Тара“ и ПП „Шарган – Мокра Гора“; 

- Одабрана подручја за дневне лептире у Србији (PBA – Prime Butterfly Areas in 
Serbia) –  НП „Тара“ и простор Ваљевских планина; 

- део општине Бајина Башта у границама НП „Тара“, ПИО „Заовине“ и  Строгог 
природног резервата „Тесне јаруге“ је подручје дефинисано у оквиру „Емералд 
мреже“. Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и 
фауне и њихових природних станишта; 

- Значајна подручја за птице (IBA – Important Bird Areas) – НП „Тара“ и простор 
Ваљевских планина; 
 

Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) дефинисана је и обавеза 
утврђивања еколошке мреже. Простор општине Бајина Башта препознат је као једно од 
еколошки значајних подручја на коме је присутан одређени број приоритетних типова 
станишта и врста.  
 
Заштита културних добара. На простору обухвата Плана налазе се следећа културна 
добра: 
 

1. Рача, манастир – споменик културе од великог значаја 
2. Перућац – локалитет Мраморје – споменик културе од изузетног значаја 
3. Дуб, црква брвнара – споменик културе од изузетног значаја 
4. Рогачица, црква Вазнесења Христовог – споменик културе 
5. Вишесава – локалитет Јевтића луке – археолошко налазиште 
6. Бајина Башта – Стара чаршија – споменик културе 
7. Бајина Башта, кућа Ивка Милошевића – споменик културе 
 

Поред наведених културних добара, на подручју Општине евидентиран је и већи број 
локалитета који потичу из ранијих епоха. Осим на подручју Општине у ППППН НП „Тара“, 
некрополе су регистроване и у насељима Својдруг, Горња Црвица, Вишесава, Луг, 
Злодол, Добротин и Гаочићи. Средњовековна гробља су евидентирана у насељима 
Бачевци, Оклетац и Овчина.  
 
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље. У обухвату Плана 
(изузев подручја  у обухвату ППППН НП „Тара“) налази се део перспективног војног 
комплекса „Поникве“ који је неопходан за функционисање Војске Србије. У границама 
Плана је део зоне сигурности 4000 m око ARF и представља зону контролисане градње у 
којој је за изградњу потребна сагласност Министарства Одбране.  
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4. ВИЗИЈА, ПРИНЦИПИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
4.1. ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Визија просторног развоја планског подручја представљена је у складу са основним 
циљем организованог активирања свих просторних потенцијала у складу са економским 
могућностима и уз примену строгих принципа заштите животне средине. Визија се 
заснива на:  
 

- темељно осмишљеном систему изградње нових објеката; 
- планској заштити и уређењу природних и културних добара и вредности; 
- развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних 

мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој, уз строгу 
контролу и примену мера заштите животне и природне средине и амбијента; 

- уређењу насеља и центара и њиховом повезивању са окружењем; 
- обнови села која подразумева већи технолошки квалитет и организованост 

пољопривредне производње, али и диверсификацију активности (рекреација, мала 
привреда и сл.); и 

- организовању и повезивању локалне самоуправе са општинама у окружењу ради 
лакшег остваривања регионалне сарадње. 

 
Анализом бројних фактора економског, еколошког, социјалног и институционалног развоја 
утврђени су следећи основни принципи у изради Просторног плана, и то:  
 

- јачање територијалне кохезије, односно уравнотежени развој планског подручја; 
- просторно-функционална интегрисаност са окружењем и јачање регионалних веза; 
- смањење штетног утицаја на животну средину и одрживо коришћење природног и 

културног наслеђа; 
- развој културног идентитета и територијалне препознатљивости; 
- полицентричан развој и јачање веза општински центар - село; 
- јачање конкурентности и ефикасности; 
- јавно-приватно партнерство; 
- одрживи развој саобраћаја и инфраструктуре, као и повећана доступност 

информацијама; 
 
Наведени принципи, који су изведени и прилагођени потребама планирања развоја 
планског подручја, базирани су на основу бројних стратешких докумената Републике 
Србије и европских докумената, који дефинишу следеће смернице за њихову примену: 
 
Принцип полицентричног развоја који представља опште прихваћени принцип у 
просторном планирању и уведен је у теорију и праксу као потреба да се плански утиче на 
негативне појаве у просторној организацији, настале као последица неравномерног 
развоја. Принцип се првенствено односи на планско усмеравање организације мреже 
насеља и јавних служби, размештај производних и услужних активности у простору, као и 
на јачање веза између урбаних и руралних средина. Истовремено  је потребно планским 
решењима побољшати везе сеоских насеља са већим центрима, што подразумева даље 
развијање одговарајућих урбаних функција првенствено у насељима која представљају 
центре заједнице села; 
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Принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче равномеран 
просторни развој, кроз стварање услова за повезивање неразвијених и изолованих 
подручја са већим насељима и омогућавање њиховог приступа магистралним 
инфраструктурним системима. У циљу постизања уравнотеженог просторног развоја он 
подразумева побољшање веза између малих градова и руралних области и повећање 
регионалне доступности кроз остваривање недостајућих интеррегионалних веза. Принцип 
подразумева и спровођење активности изградње телекомуникационих мрежа и 
елиминисања физичких и других ограничења, са циљем да се свим насељима обезбеди 
подједнак приступ информацијама. У том смислу је потребна обнова и проширење 
телекомуникационих мрежа које би требало да покривају читаво подручје Општине;  
 
Принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева 
сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она 
штити од негативних утицаја у планском периоду. При томе је потребно базирати концепт 
заштите, не само у циљу побољшања квалитета животне средине, већ и у циљу 
превенције и заштите од негативних утицаја који могу настати имплементацијом планских 
решења. Примена принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних 
утицаја по животну средину, првенствено промовисањем мање штетних поступака у 
пољопривреди и шумарству, подстицањем адекватних видова саобраћаја и енергетских 
система, превенцијом индустријских акцидената, ревитализацијом подручја угрожених 
индустријским загађењем, као и спречавањем субурбанизације; 
 
Принцип заштите природних ресурса и природног наслеђа који подразумева 
адекватну заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на начин да они 
доприносе правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег простора, као и 
повећању њихове естетске и рекреационе вредности. Стратегије за управљање водним 
ресурсима треба да укључе заштиту површинских и подземних вода, мониторинг 
коришћења ђубрива и наводњавања, третман отпадних вода и сл., а у контексту шумских 
површина избор врсте дрвећа, обим итд.. Чињеница да се природни ресурси највећим 
делом налазе у руралним подручјима за која се не припремају урбанистички планови, 
указује на значај просторног плана у њиховој заштити и одрживом коришћењу; 
 
Принцип повећања и заштите фонда културног наслеђа као развојног фактора 
који подразумева повећање вредности културног наслеђа, као један од најзначајнијих 
доприноса економском развоју и јачању локалног идентитета, и то кроз повећање 
привлачности локалитета за инвеститоре, туристе и јавност; и  
 
Принцип подстицања одрживог туризма који подразумева коришћење развојних 
могућности које обезбеђује туризам, посебно у случају неразвијених подручја, при чему 
предност имају висококвалитетни видови туризма. Облици "меког туризма" који су 
брижљиво прилагођени локалним околностима, као што је екотуризам, нуде значајну 
могућност за даљи развој. 
 
Конкретизација наведених основних принципа просторног развоја се сагледава и кроз: 
 

1. Коначну легализацију бесправно изграђених објеката под условом да нису на 
јавном земљишту, коридорима инфраструктуре и у проглашеним или планираним 
зонама заштите; и  



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  24 
 
 

2. Изградњу објеката компатибилних основним категоријама земљишта 
грађевинском, пољопривредном, водном и шумском земљишту, као и планираној 
намени простора уз максимално коришћење природних материјала и примену 
енергетске ефикасности, и то на:  

 
− грађевинском земљишту се, поред стамбених објеката, дозвољава и изградња 

комерцијалних, привредних, јавних, инфраструктурних, образовних, 
здравствених итд., без обзира на ранг насеља у мрежи;  

− пољопривредном земљишту се, поред стамбених објеката пољопривредних 
домаћинстава мањих од 200м2, дозвољава и изградња сушара, магацина 
садног материјала, објеката за спремиште, као и прераду пољопривредних 
производа, стаја, штала, објеката за узгој пернатих животиња, крзнаша, 
виноградарских објеката и тсл.; 

− шумском земљишту се дозвољава изградња ловачког дома, објеката за спорт и 
рекреацију у природи, свих врста објеката за узгој и прикупљање шумских 
плодова, објеката за заштиту шуме, прераду дрвета и др.; и  

− водном земљишту се дозвољава изградња објеката за производњу и прераду 
воде, објеката у риболовне сврхе, мХЕ, мини акумулација, рибњака, као и 
евентуалних објеката на води и др.. 

 
4.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Општи циљ Просторног плана је дефинисање планског основа за организацију, уређење, 
коришћење и заштиту простора општине Бајина Башта, који треба да допринесе 
организованом активирању просторних потенцијала у складу са економским 
могућностима и сагласно принципима очувања животне средине.  
 
Према основним карактеристикама простора Општине, као и на основу обавеза и 
смерница из планских докумената вишег реда, општи циљ Просторног плана је разрађен 
кроз неколико посебних циљева, и то:  
 

- обезбеђење услова за равномерни просторни развој Општине, првенствено кроз 
планско стимулисање недовољно развијених делова; 

- заустављање интензивних дневних миграција локалног становништва; 
- стварање услова за формирање профитабилних привредно-радних зона, 

опремљених неопходном комуналном инфраструктуром ради подстицања 
унапређења локалне економије уз строго поштовање свих еколошких принципа; 

- дефинисање планског оквира за усмеравање и контролисано ширење 
грађевинског земљишта; 

- обезбеђење услова за уравнотежен развој на интрарегионалном нивоу и 
иницирање програма трансграничне сарадње са суседним подручјима; 

- подстицање даљег развоја пољопривредне производње и побољшање 
социоекономских услова живљења становништва у руралним подручјима; 

- заштита и одрживо коришћење природних и културно-историјских вредности уз 
развој бањског, излетничког, рекреативног, транзитног и сеоског туризма; и 

- развој недостајућих инфраструктурних система и модернизација објеката јавних 
служби, посебно у периферним насељима Општине. 

 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  25 
 
 

4.3. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Имајући у виду анализирано стање и природне и створене потенцијале развоја, подручје 
општине Бајина Башта се условно посматрано може поделити на две развојне зоне, 
западну и источну зону. 
 
Западну зону највећим делом чини шире подручје Националног парка обухваћено 
Просторним планом подручја посебне намене НП Тара са насељима која му гравитирају, 
од којих су највећа Перућац, Солотуша и Кремна. Поред њих, у оквиру грађевинског 
земљишта НП Тара су заступљена и бројна викенд насеља, као нпр. Калуђерске баре, 
Јагоштица, Шљивовица итд.. По питању коришћења земљишта у овој зони је доминантно 
шумско и пољопривредно. Водно земљиште поред изразито меандарског тока реке Дрине 
и нижих плавних површина између меандара, чине и реверзибилно језеро Заовине, река 
Рача итд.. 
 
Источну зону чине насеља брдско-планинског подручја и простора у долини реке Дрине. 
Приоритет у овој зони представља заштита пољопривредног и шумског земљишта и 
развој пољопривреде и туризма. Посебан потенцијал развоја представља 
пољопривредно земљиште у долини реке Дрине, па се приоритет даје његовој заштити, 
како од плављења водом, тако и од нерационалног ширења грађевинског земљишта. С 
друге стране се, као активност која може бити од посебног значаја, планира 
експлоатација шљунка и песка на тачно одређеним локацијама. У циљу подстицања 
задржавања становништва у овој зони, посебно се планским решењима подржава:  
 
- опремање простора неопходним инфраструктурним мрежама и објектима;  
- повећање нивоа квалитета јавних служби;  
- изградња недостајућих објеката компатибилних пољопривредном и шумском 

земљишту (скупљање, прерада, производња, складиштење и др.); 
- изградња објеката за производњу енергије из обновљивих извора; и  
- изградња туристичких капацитета .  
 
Стратешки задатак подржан бројним планским решењима представља и јачање 
регионалних веза града Бајине Баште са окружењем. То подразумева напредак 
функционалног урбаног подручја Бајине Баште, односно веза са суседним општинским 
центрима првенствено Ужицем и Косјерићем, као и веза у оквиру развојне осовине II 
ранга са градом Шапцем у Републици Србији, али и Вишеградом и другим општинским 
центрима у Републици БиХ. 
 
Поред наведених основних елемената развоја, концепција просторног развоја се заснива 
и на: 
 
- даљем развоју и јачању функција општинског центра (јавне службе, услужне 

делатности и др.);  
- богатству минералних ресурса, на првом месту антимона, шљунка, песка, глине и 

грађевинског камена; 
- развоју нових привредних зона првенствено на локацијама дуж државног пута 19.1 

који се пружа дуж тока реке Дрине до општинског центра и даље ка Ужицу; 
- природним вредностима, које чине основни потенцијал развоја источног дела;  
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- развоју туризма и то викенд, сеоском, спортско-рекреативном и излетничком туризму у 
зони Ваљевских планина, Кадињаче, уз и на реци Дрини, као и транзитном туризму у 
граду; и  

- планираној техничкој инфраструктури.  
 
Посебна пажња при будућој изградњи објеката се усмерава на увођење принципа 
компатибилности са основном врстом земљишта. У том циљу дозвољава се изградња:  
 
- пољопривредних објеката на пољопривредном земљишту; 
- објеката за прераду дрвета, скупљање и прераду плодова шуме и др., на шумском 

земљишту; 
- водних објеката на водном земљишту; и  
- стамбених, привредних, комерцијалних и других објеката на грађевинском земљишту.  
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II   ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
                                                                                                                                
1. КОРИШЋЕЊЕ И ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА 
 
Општину Бајина Башта треба организовано штитити, просторно уређивати и развијати на 
нивоу мезозонирања. У том смислу, простор Општине је функционално подељен на две 
целине које имају различиту валоризацију потенцијала и ограничења, као и и просторну 
организацију.  
 
Прва и знатно већа "БРДСКА" зона, оријентисана је око горњих токова Солотуше, 
Рогачице и других мањих река, са центрима Злодол и Костојевићи има наглашен брдско-
планински карактер. У оквиру ове зоне углавном се налазе насеља разбијене 
морфолошке структуре на стабилним теренима за изградњу, са пространим шумским 
комплексима, уским и брзим воденим токовима и пашњацима доброг квалитета. Изглед 
простора намеће пажљиво просторно планирање и уклапање будућих производних или 
туристичких комплекса или појединачних објеката. У том смислу је пре почетка било какве 
изградње обавезна примена строгих мера заштите животне средине. Концепција заштите, 
уређења и просторног развоја се заснива на:  
 
1. Темељно осмишљеном и најстроже примењеном систему изградње нових објеката; 
2. Планској заштити и уређењу природних добара и вредности; 
3. Развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних мера 

заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој првенствено:  
− пољопривреде;  
− прераде дрвета;  
− производног и услужног занатства; 
− енергетике, кроз могућност изградње објеката који првенствено користе 

обновљиве изворе енергије; и 
− туризма, спорта и рекреације,  
уз строгу контролу и у оној мери у којој је могуће ангажовати природну и културну 
баштину као и угоститељско-трговинске капацитете специфичног типа за овај крај уз 
примену мера заштите животне и природне средине, амбијента и пејзажа, према 
посебним режимима изградње; 

4. Уређењу центара сеоских насеља који ће имати посебну улогу у активирању сеоске 
привредне понуде, као прихватни, дистрибутивни и прерађивачки центри 
прехрамбених и производа од прераде дрвета; и 

5. Повезивању сеоских насеља у заједнице села, са центрима који ће у перспективи 
имати и посебна права и одговорности локалне самоуправе. Обнова села у Општини 
подразумева већи технолошки квалитет и организованост пољопривредне 
производње, али и диверсификацију активности (рекреација, мала привреда и сл.) 
посебно имајући у виду и стратешке интересе Републике Србије. 

 
Друга зона, "ДОЛИНСКА", задржаће све особине простора у коме доминирају активности 
везане за природни потенцијал (пољопривреда, рибарство, туризам, спорт и рекреација) 
и у којој се налазе општински центар Бајина Башта и Рогачица као најразвијенија насеља. 
Осим поменутих, у оквиру ове зоне биће развијене и друге активности (комуналне и 
производне). То се пре свега односи на локације појединих производних погона, затим 
туристичку и викенд изградњу уз јединствени пејзаж реке Дрине. Ради адекватног будућег 
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развоја ове зоне, нагласак ће бити на очувању њеног услужног и туристичко-еколошког 
карактера, потенцирању елемената природног предела и пејзажа, уз нужно садејство са 
економским активностима које неће угрозити њен основни карактер и особине. Концепција 
заштите, просторног уређења и развоја заснива се на:  
 
1. Превасходној заштити долине реке Дрине, адекватном активирању и уређењу у 

туристичке и спортско-рекреативне сврхе; 
2. Повезивању на квалитетном нивоу значајних тачака, репера, амбијената природне, 

културне и духовне баштине; 
3. Развоју привредних грана које уз помоћ савремених технологија могу да постану 

конкурентне на европском тржишту:  
− пољопривреде;  
− туризма;  
− спорта и рекреације; и  

4. прерађивачке производње са оријентацијом ка еколошки и технолошки вишем нивоу 
квалитета производње и посебно, односа према окружењу. Екологија и амбијент ће да 
представљају основне критеријуме код дефинисања програма и уступања локација за 
обнову постојећих и развој нових производних капацитета. У том погледу, Планом ће 
бити омогућен развој грађевинске (уз ригорозну контролу локација и активности), 
прехрамбене и високотехнолошке индустрије. 

 
У овако издвојеним мезозонама јављају су специфичне микрозоне које на различите 
начине утичу, или могу утицати, на развој Општине у целини.  
 
У складу са планским опредељењем, грађевинско земљиште ће се формирати у оквиру 
насеља, уз евентуалну изградњу нових капацитета у смислу развоја туризма. 
Грађевинско подручје насеља ће бити легализовано, уз забрану ширења, строгу контролу 
изградње на уштрб квалитетног пољопривредног земљишта и у складу са граничним 
капацитетом инфраструктурних система и објеката. Постојеће зоне мале привреде и 
формирање нових ће се ширити или градити у складу са захтевима тржишта, а сви 
новоформирани простори ће бити потпуно комунално, инфраструктурно и саобраћајно 
опремљени. Дозвољава се парцелација и изградња по фазама.  
 
Саобраћајнице општинског ранга ће се одржавати у складу са законом, а посебан акценат 
је на постављању сигнализације. Бициклистичке стазе, као допуна саобраћају и посебно 
туризму, спортско-рекреативној функцији и намени у простору ће бити изграђене 
реконструкцијом шумских путева, дуж општинских путева и планинарских стаза са 
уређеним одмориштима на за то пригодним локалитетима уз објекте са природним и 
културним идентитетом. 
 
Објектима јавних служби у овој зони ће бити поклоњена посебна пажња у смислу 
реконструкције постојећих или нове изградње недостајућих (амбуланта, апотека итсл.) 
првенствено у центрима заједнице насеља, ради квалитетнијег и потпунијег пружања 
услуга становништву околних насеља. 
 
Шумско земљиште, ће се систематски обнављати и плански проширивати уз коришћење 
шумских састојина прилагодљивих будућим основним наменама.  
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Квалитетно пољопривредно земљиште ће да се стриктно чува и штити. Под тим се 
подразумева заштита од прекомерне употребе вештачких ђубрива. Воћарство и 
сточарство остају доминантне делатности. Пожељна је комплементарна ратарско-
сточарска производња породичног/фармерског типа и диверзификација структуре 
производње у правцу веће заступљености повртног, индустријског и сточног крмног биља, 
интензивирање сточарске производње, нарочито месно-млечног говедарства, воћарства 
и укрупњавање породичних поседа. 
 
У оквиру водног земљишта, сва изворишта водоснабдевања су под строгом заштитом од 
намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на 
издашност и здравствену исправност воде. Планом ће бити одређени простори за које је 
обавезно уређење и одржавање, посебно уже зоне заштите изворишта што обухвата:  
 

- површинско уређење терена; 
- уклањање нехигијенских објеката; 
- реконструкцију или доградњу постојећих стамбених, инфраструктурних и 

привредних објеката ради обезбеђивања потребног степена заштите околине; 
- забрану грађења нових објеката који нису у функцији водоснабдевања; 
- забрану складиштења чврстог, индустријског и опасног отпада; 
- забрану транспорта опасних и штетних материја; 
- забрану употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава у пољопривредној 

производњи; и 
- редовну контролу наменског коришћења земљишта. 

 
На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног 
санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине. У том циљу реализује се 
систем мониторинга квалитета и квантитета подземних вода и изворишта, у складу са 
програмом систематске контроле.  
 
Изградњи минихидроелектрана (мХЕ) на за ту намену погодним локацијама са 
припадајућим миниакумулацијама и коришћењу енергије из обновљивих извора се 
Планом даје посебна подршка. Приликом враћања воде из мХЕ у речни ток ради очувања 
неопходног хидролошког минимума у времену малог водостаја, биће дозвољена и 
могућност додатног искоришћавања за нпр. напајање рибњака и сл.. 
 
Уређење обала река и њихових сливова захтева извођење антиерозионих радова и мера, 
а првенствено ће се користити аутохтони, еколошки прихватљиви материјали (израда 
камених зидова, плетера и др). Санацију развијених ерозионих процеса вршити 
пошумљавањем и допуном проређених састојина одговарајућим врстама врбе, тополе и 
сл., што у перспективи ствара нову предност у туристичком и рекреативном смислу.  
 
2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И 
РЕСУРСА 
 
У погледу коришћења пољопривредног земљишта основно планско опредељење се 
односи првенствено на рационално газдовање пољопривредним земљиштем и његову 
заштиту, уређење и коришћење на принципима одрживости. Приоритет је заштита 
најквалитетнијег пољопривредног земљишта као природног ресурса и потенцијала за 
развој пољопривреде, и то првенствено у долинама речних токова Дрине, Рогачице и 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  30 
 
 

Пилице. Апсолутни приоритет имају мере и радови заштите пољопривредног земљишта 
на теренима угроженим процесима ексцесивне и јаке ерозије (на брдско – планинским 
подручјима северног и средишњег дела Општине), као и перманентна контрола 
спровођења тих мера од стране надлежних служби. 
 
Унапређење и коришћење пољопривредног земљишта оствариће се кроз: 
 

- заштиту традиционалних аграрних садржаја руралних предела, односно очување 
естетских обележја руралних предела (забраном одлагања отпада на 
пољопривреним површинама, очувањем појединачних или групе стабала, 
уклањање коровске вегетација дуж међа и сеоских путева и др.);  

- успостављање контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за заштиту 
биља, уз истовремено промовисање метода њихове интегралне примене у 
процесима техничко-технолошког унапређивања пољопривредне производње; 

- спровођење програма комасације и арондације земљишта, посебно на 
равничарским теренима у долинама речних токова, ради стварања услова за 
интензивнију примену савремених агротехничких мера;  

- заштиту пољопривредног земљишта од I до II катастарске класе, које се може 
предвидети за друге намене само у изузетним случајевима (значајни објекти 
инфраструктуре ширег значаја); 

- пошумљавање земљишта VII и VIII катастарске садњом квалитетних врста дрвећа; 
- очување природних ливада и заштиту биодиверзитета планинских пашњака, ради 

обезбеђења адекватних услова за унапређење развоја сточарства; 
- заштиту пољопривредног земљишта од површинских и подземних вода, као и од 

процеса ерозије у брдско-планинским деловима Општине; на подручјима која су 
угрожена процесима ексцесивне и јаке ерозије, од посебног значаја је примена 
контурног и гребенастог начина орања при гајењу ратарских култура, мелиорација 
деградираних пашњака, подизање воћњака и винограда и гајење других 
пољопривредних култура на истерасираном земљишту; 

- стимулисање укрупњавања земљишних поседа; 
- рекултивацију запуштених и деградираних пољопривредних земљишта; и 
- побољшање информатичке основе о пољопривредном земљишту, израдом 

катастра према начину коришћења земљишта, уз спровођење детаљних 
педолошких истраживања и израдом бонитетне карте Општине. 
 

Концепт уређења шума и шумског земљишта јесте очување и унапређење постојећег 
шумског фонда, при чему приоритет представља превођење ниских (изданачких) у високе 
шуме. Увећање степена шумовитости Општине оствариће се пошумљавањем земљишта 
најнижег производно – економског потенцијала (претежно 7. и 8. катастарске класе, на 
теренима са великим нагибима) и површина угроженим ерозионим процесима.  
 
Унапређење коришћења и заштите шума оствариће се кроз: 
 

- забрану непланске градње на површинама шумског земљишта; 
- пошумљавање огољених повшина, посебно у горњим деловима речних токова 

(приобални делови), ради заустављања неповољног дејства бујичних токова и 
очувања земљишног покривача; 

- контролисано коришћење шумских плодова и лековитог биља; 
- строго контролисање свих врста шумских сеча; 
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- израду и спровођење посебне шумско – привредне основе газдовања шумама у 
циљу рационалнијег и економичнијег газдовања шумама; 

- компензационо подизање нових шумских површина у случају просецања 
постојећих шума за потребе изградње инфраструктурних система и објеката 
туристичко – рекреативне функције; 

- формирање шумских засада у комплексима будућих радно – привредних зона 
(заштитна функција); и 

- мелиорацију деградираних шума.  
 

У погледу коришћења и уређења вода и водног земљишта, приоритет је на 
рационалном газдовању водним ресурсима и одрживом коришћењу за потребе 
водоснабдевања, флаширања воде за пиће, изградњи мХЕ и рибњака и наводњавања 
пољопривредних површина.    
 
Обезбеђење количина и квалитета питке воде за водоснабдевање становништва вршиће 
се из постојећих водозахвата – изворишта која се могу експлоатисати до рационалног 
нивоа. Заштита од вода спроводиће се применом комбинације хиротехничких и 
организационих мера, где је неопходна примена активних мера заштите од бујица и 
ерозивних процеса које обухватају техничке радове (прагови и бујичарске преграде), 
биотехничке радове (градони, плетери, контурни ровови, итд.) и биолошке радове 
(пошумљавање, затрављивање, мелиорација пашњака).  
 
Уређење обала и малих водотокова на руралном подручју спроводиће се према принципу 
натуралне регулације, што подразумева примену природних материјала (камен, дрво и 
др.) приликом заштите приобалног простора од могућег неповољног дејства поплавних 
вода.  
 
Активности на заштити вода подразумевају изградњу комуналне инфраструктуре и 
постројења за прераду отпадних вода (приоритетно за центре заједнице насеља и 
комплексе будућих привредних објеката), као и минимизирање и неутралисање штетних 
утицаја од интензивне пољопривредне производње. Од посебне важности је и заштита 
свих површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења, као и 
одржива експлоатација свих локалних изворишта (приоритет је унапређење квалитета 
вода реке Дрине). 
 
Опасност од загађивања вода мора се отклонити изградњом канализације за отпадне 
воде (тамо где технички није изводљиво, изградњом непропусних септичких јама), уз 
услов за упуштање у реципијенте довољних пропусних моћи и њихово пречишћавање до 
захтеваног квалитета у складу са законском регулативом.  
 
Коришћење и заштита минералних сировина спроводиће се интензивирањем геолошких 
истраживања у перспективним подручјима; применом технолошких система са 
минимумом отпадака (тзв. „зелено инжењерство“); санацијом свих позајмишта материјала 
(посебно у речним коритима ради заустављања деградације њихових морфолошких 
карактеристика) и оптималним коришћењем мањих лешишта минералних ресурса, при 
чему ће њихова експлоатација бити условљена режимима санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања и режимима заштите предела посебних природних вредности.  
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Приоритет има контрола и подршка остваривању законом утврђене обавезе 
рекултивације и ревитализације деградираних површина сукцесивно у току или по 
завршетку експлоатације минералних сировина. Експлоатација минералних сировина 
засниваће се утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у 
складу са налазима процене утицаја појединачних експлоатационих поља на животну 
средину, предео и културно-историјско наслеђе.  
 
3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА, МРЕЖЕ 
НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
 
Становништво 
 
Нужан корак ка побољшању демографске структуре, пре свега, представљају подстицајне 
мере за рађање и останак становништва у месту становања. Из тако дефинисаног циља 
демографског развоја проистичу различите социо-економске мере од којих су најважније 
финансијски подстицаји, пореске олакшице, посебна социјална и здравствена заштита, 
запошљавање, организација радног и слободног времена и др.. 
 
У посредне мере спадају сва планска решења која воде општем побољшању услова 
живота, било да је реч о инфраструктурном опремању, унапређењу услуга у објектима  
јавних служби, функционалном повезивању насеља, развоју перспективних привредно-
радних зона и делатности у оквиру њих, заштити и валоризацији природног и културног 
наслеђа.  
 
На основу тога, планске пропозиције су дефинисане у правцу: 
 
- унапређења квалитета становања, инфраструктуре, јавних служби и услужног сектора; 
- одређивања неопходних образовних профила за локалну привреду и образовања 

таквих кадрова; 
- ангажовања неупослене радне снаге; 
- додатне обуке становништва за рад у пољопривреди, шумарству, туризму и 

угоститељству, према утврђеним потенцијалима;  
- унапређења и модернизације секундарног и терцијарног сектора кроз, комунално 

опремање, доквалификацију постојећих и запошљавање нових кадрова;  
- подршке развоју заната; и 
- социјално-здравствене заштите и помоћи старијим грађанима и старачким 

домаћинствима. 
 
Уколико наведена планске пропозиције буду реализоване, имаће за резултат повећање 
наталитета, досељавање новог становништва, као и смањење смртности. У том смислу, у 
наредној табели је дата реално-оптимистичка прогноза броја становника за наредни 
период. 
 
Табела бр. 2: Пројекција становништва до 2021.године 
Насеља Број становника 2002. године Пројекција 2021. године 
Бачевци 167 153
Гвоздац 642 541
Добротин 251 153
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Драксин 144 76
Дуб 419 297
Заглавак 566 272
Зарожје 790 567
Злодол 419 226
Јакаљ 472 308
Јеловик 212 144
Костојевићи 495 445
Љештанско 418 268
Обајгора 834 844
Овчиња 582 465
Оклетац 622 411
Пепељ 180 70
Пилица 653 516
Придоли 334 177
Рогачица 768 620
Сијерач 201 97
Стрмово 582 368
Церје 168 97
Црвица 756 675
Планско подручје 10 675 7 790
 
Услед недостатка података о миграцијама становника урађена је само индикативна 
процена будућег броја становника. У том смислу, може се прихватити хипотеза да ће се, 
без радикалних промена у политици на нивоу Општине везаној за наведене планске 
пропозиције, у будућности наставити исти тренд кретања броја становника.  
 
До 2021. године, ни у једном насељу планског подручја се не очекује пораст броја 
становника, осим незнатно у приградском насељу Обајгора због његовог таквог положаја 
и карактера.  
 
Мрежа насеља 
 
Основне промене у функционалној организацији мреже насеља односиће се на динамику 
активирања привредних и услужних објеката на простору планираном за развој радно-
привредних зона, тј. могућностима отварања нових радних места ради смањења 
незапослености становништва и ублажавању присутних процеса економског стагнирања, 
првенствено сеоских домаћинстава.  
 
Очекује се снажнији социо-економски развој популационо већих насеља дуж државних 
путева. Основа будућег развоја мреже насеља и центара јесте даље јачање и развој 
центара заједнице насеља. Даље ће се развијати следећа хијерархија насеља и 
центара: 
 
- центри заједнице насеља: Рогачица и Костојевићи; и 
- остала, рурална насеља Општине, при чему се за она насеља са повољнијом 

демографском ситуацијом очекује даља функцијска специјализација. 
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Предложена организација има за циљ да допринесе рационалној мрежи центара, који ће 
бити носиоци трансформације насеља у гравитационом подручју. Наведени центри ће 
утицати на активирање постојећих потенцијала за размештај различитих врста 
делатности као допринос укупном развоју Општине. 
 
Јавне службе 
 
Развој система јавних служби се односи на побољшање квалитета живота грађана кроз 
подизање квалитета услуга и лакшу доступност објеката. У складу с тим, у Концепту 
плана пропозиције и принципи су представљени у смислу: 
 

1. Подизања нивоа квалитета у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом 
постојећих објеката или изградњом нових; 

2. Обезбеђивања ефикасније доступности корисника организовањем нових, 
прилагођених форми услуга (формирање мобилних здравствених служби, 
оснивање интернатског или приватног смештаја за основце, адекватан смештај и 
брига о старим лицима итд.); 

3. Стимулисања приватног сектора (пореским олакшицама); и 
4. Равнотеже у пружању услуга становништву нарочито када су у питању основне 

шкoлe и примарна здравствена заштита, као обавезне установе јавних служби.  
 
У складу с тим, планска решења су: 

 
- реконструкција здравствених објеката у сеоским насељима, као и изградња 

здравствених пунктова у насељима без основне здравствене заштите; 
- реконструкција сеоских основних шкoлa; 
- изградња нових капацитета дечјих вртића у сеоским насељима; 
- подизање нивоа комуналне опремљености у јавним службама у центрима 

заједнице насеља;  
- развијање услуге „Помоћ и нега у кући“ за особе са ниским пензијама, за особе са 

инвалидитетом и корисницима материјалног обезбеђења;  
- доградња или реконструкција већ постојећих спортских сала у оквиру школских 

комплекса; и 
- санација и модернизација постoјећих објеката културе, као и унапређење 

туристичких и културних манифестација.  
 
Развој јавних служби у наредном периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом 
објеката, у зависности од будућих потреба и у складу са економским могуђностима и 
новим yлагaњимa. Приоритет у том смислу имajy центри заједница насеља: Рогачица и 
Костојевићи. 

 
Центри заједница насеља до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте 
или изграде недостајуће са следећим минималним следећим садржајима: 

 
- матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом; 
- здравствена станица са апотеком; 
- предшколска установа; 
- установа за бригу о старим лицима; 
- дом културе са библиотеком и мањом салом; и 
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- терен за мале спортове. 
 
Опремљеност услужним делатностима у центрима на свим нивоима ће бити у складу са 
бројем корисника у њиховим гравитационим зонама, yз стварање повољних услова за 
коришћење услуга за становништво удаљенијих насеља. 
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Табела бр.3: Упоредни показатељи принципа и норматива за планирање и димензионисање објеката јавних служби 
 
 

 
Објашњење скраћеница: П – површина; БГП – бруто грађевинска површина 
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Предшколско васпитање 10 600-1000 6,5  6,5      
Образовање основно 15 1500 6* 2 6 15 25-30    

средње 30  10* 2  15 25-30    
Социјална 
заштита 

домови за децу 35  15        
домови за 
одрасле 

30*    20      

домови за 
пензионере 

45*    20      

Здравствена 
заштита 

домови здравља 0,2* 12000*   0,11      
здравствене 
станице и 
амбуланте 

0,005
* 

3000-5000* 
1500* 

  0,003      

Култура библиотеке и 
читаонице 

  0,001**   1000*  3-4* 10000*  

биоскопи        0,02 50  
позоришта        0,01 10 6-10 
културно 
уметничка 
друштва 

    1,35*     20** 

универзална сала     4,6*     10 
Физичка култура и спорт 10*    0,25      
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4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И 
ТУРИЗМА 
 
Имајући у виду потребу да се заустави заостајање у развоју и даља депопулација 
руралног подручја која је угрозила развојни капацитет овог подручја, дефинисан је 
стратешки циљ развоја који подразумева да сви потенцијали буду у функцији економског 
развоја а посебно енергетике, туризма, пољопривреде, шумарства и прераде. 
 
Из концепције развоја произилази закључак да потпунија валоризација и активирање 
потенцијала (пољопривредних, шумских, туристичких, водних и др.) представља 
могућност за бржи рaзвој:  
 

- примарне пољопривреде, пре свега сточарства и воћарства и прехрамбене 
прерађивачке индустрије;  

- дрвнопрерађивачке и сакупљања шумског и лековитог биља;  
- различитих видова туризма; као и  
- водне привреде (ХЕ и мХЕ, наводњавање и др.).  

 
Нове импулсе развоју локалне економије и активирању локалних ресурса (људских и 
просторних) може да пружи сарадња и удруживање односно кластерски модел развоја, 
посебно производње пољопривредних производа дефинисаног географског порекла и 
туризам.  
 
Акценат је на подстицању предузетништва, отварању малих и средњих капацитета 
претежно породичног бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, хладњаче, 
сушаре, пружање пољопривредних, туристичких, складишних и сервисних услуга), што је 
у складу са карактеристикама простора (демографским капацитетом, мрежом насеља и 
природним ресурсима, као и њиховом територијализацијом у општинском простору) и 
опредељењем на развој локалне економије у складу са економским могућностима.  
 
Будућом просторном организацијом издвојене су развојне зоне, и то: 
 
Примарна развојна зона центара заједнице насеља Рогачице и Костојевића развијаће се 
у правцу: а) даљег јачања централних функција, б) развоја мањих привредних капацитета 
прерађивачке и друге индустрије, в) постизања вишег нивоа урбанитета, и г) 
пољопривреде – њихова околина погодна је и за производњу дувана, малине као и разних 
сорти воћа и поврћа, као и слатководно рибарство.  
 
На осталом простору ће се издвојити се још неколико развојних зона: 
 

- долина реке Пилице, коју карактеришу одређене погодности за развој (близина 
развојне зоне Бајина Башта, пољопривредно земљиште, водни потенцијал за 
изградњу мХЕ, услови за сеоски туризам и др.); и  

- подручје Зарожја (са околином), погодно за развој сточарства, шумарства и 
туризма. 

 
Рурални део планског подручја ће свој развој да заснива на поштовању специфичности и 
функција појединих делова руралног подручја у погледу могућности:  
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- развоја примарне пољопривредне производње у складу са природним 
предиспозицијама (пре свега, пашњачко сточарство на планинским и брдским 
деловима, воћарство у брдским деловима; ратарство у равничарским деловима 
- у ограниченим комплексима ораничних површина производња жита (уз 
специфичне погодности за производњу проса, хељде, ражи и сл.); повртарство у 
равничарским и брдским деловима – на отвореним просторима, пластеницима и 
стакленицима, као и органска производња – на одређеним локалитетима) и на 
њој засноване прераде, коју је неопходно проширити (прерада меса и млека, 
поврћа, воћа), а производња „здраве“ хране у атарима већег броја села, 
посебно где последњих година није било пољопривредне производње, па ни 
загађења земљишта; 

- експлоатације и прераде дрвне масе и пратећих шумских производа - шумско 
воће, гљиве и лековито биље, посебно на брдском и планинском делу планског 
подручја; и 

- развоја туризма – од водног и спортско-рекреативног уз реку Дрину и 
вишенаменске експлоатације водног потенцијала (производња електричне 
енергије - мХЕ, рибарство, различите туристичке услуге – регате, кањонинг и 
др.), преко сеоског, агро и етно (у средишњим пољопривредним деловима и 
подручјима са очуваном животном средином, а посебно на Јеловој Гори, 
локалитет „Околишта“, југоисточно од брда Кондер, у захвату потока Теверић у  
К.О. Заглавак), до планинског и тзв.”адреналин парка“ на за те активности 
погодним локацијама.  

 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
У складу са планираним развојем подручја, динамиком привредног развоја, планираном 
инфраструктуром, полупационим развојем, планиран је развој елемената саобраћајног 
система тако да се задовоље захтеви који ће се поставити пред саобраћајни систем 
подручја. Саобраћајни систем формирају постојећи и планирани елементи који су у 
функцији интегралног и одрживог развоја. 
 
Планом развоја саобраћајног система акценат је стављен на реконструкцију, изградњу и 
развој пре свега путне мреже али и других саобраћајних елемената који ће допринети 
целокупном развоју и активирању подручја. 
 
Друмски саобраћај 
 
Концепт планиране путне мреже заснован је на повећању саобраћајне присрупачности 
свим јавним, привредним, туристичким и насељским центрима чиме се обезбедити 
проходност подручја. Путном мрежом потребно је остварити континуитет у кретању 
мрежом државних и општинских путева унутар подручја Општине као и континуитет у 
транзитним везама са суседним општинама и ширим окружењем. 
 
Са путном мрежом у Републици Општина  је повезана преко државних путева I и II реда 
и то државним путем I реда бр. 19.1 и државним путевима II реда бр. 111, 112, 112а, 
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112б, 213 и 263. За Бајину Башту је од значаја и близина међународног друмског 
државног граничног прелаза Бајина Башта - Скелани. 
 
Мрежу државних путева је потребно употпунити мрежом општинских путева, за коју је 
предвиђена рехабилитација, реконструкција и доградња појединих деоница. Мрежа 
некатегорисаних путева у и ван насеља развијаће се у складу са развојем насеља и 
могућностима локалне заједнице, што ће се дефинисати плановима нижег реда.   
 
Државни путеви  
 
Окосницу друмског саобраћаја чине следећи државни путеви: 

 
• ДП I реда бр. 19.1: Мали Зворник – Љубовија – Рогачица – Бајина Башта – Дуб – 

Дупци, који се Планом пружа деоницама 0174, од чвора 0219 Љубовија (km: 
45+026) до чвора 1014 Рогачица 1 (km: 80+752), деоницом 1741, од чвора 1014 
Рогачица (km: 80+752) до чвора 0220 Рогачица (km: 80+848), деоницом 0175, од 
чвора 0220 Рогачица (km: 80+848) до чвора 0221 Бајина Башта (km: 92+333), 
деоницом 0176, од чвора 0221 Бајина Башта (km: 92+333) до чвора 0222 Дуб (km: 
105+238) и деоницом 0177, од чвора 0222 Дуб (km: 105+238) до чвора 0039 Дупци 
(km:122+245), у укупној дужини од 52,55 km (km: 62+648 – km:115+194). Овај путни 
правац је најстарији на подручју општине на коме се налази 14 мостова укупне 
дужине 150 m. Највећи објекат на путу је мост преко Рогачице дужине 18 m, два 
моста на Пилици још из турског доба и тунел код засеока Николићи дужине 155 m. 
Горња деоница пута има повољне нагибе, мање оштре и прегледне кривине. 
Деоница пута према Кадињачи је вођена превојима са неповољним нагибима и 
оштрим кривинама. Ширина коловоза износи 5-6 m. Мостови на путу су ширине 4 
m, а тунел је ширине 6 m и висине 4,5 m. Пут се у целости налази у делу општине 
ван подручја ППППН НП Тара. 

• ДП II реда бр. 111: Ваљево (Рогачица) – Седларе – Рогачица 1 - Костојевићи – 
Дуб, који се Планом пружа деоницама 0459, од чвора 0464 Седларе (km: 2+431) до 
чвора 1014 Рогачица 1 (km: 55+916), деоницом 1741, од чвора 1014 Рогачица 1 
(km: 55+916) до чвора 0220 Рогачица (km: 56+012), деоницом 0460, од чвора 0220 
Рогачица (km: 56+012) до чвора 0465 Костојевићи (km: 63+131) и деоницом 0461, 
од чвора 0465 Костојевићи (km: 63+131) до чвора 0222 Дуб (km: 70+193), у укупној 
дужини од 39,85 km (km: 30+341 – km: 70+193). Део пута од Дебелог брда до 
Рогачице има све карактеристике планинске трасе са максималним нагибом 6-9% 
и ширину коловоза 5-6 m, док је деоница од Рогачице до Дуба долинска траса са 
повољним елементима пута. Пут се у целости налази у делу општине ван подручја 
ППППН НП Тара. 

• ДП II реда бр. 112: Перућац – Бајина Башта – за Манастир Рачу – Калуђерске 
Баре – Кремна 1 – Кремна – Кнежевићи, који се Планом пружа деоницама 0462, од 
чвора 0466 Перућац (km: 0+000) до чвора 0221 Бајина Башта (km: 13+199), 
деоницом 0463, од чвора 0221 Бајина Башта (km: 13+199) до чвора 0467 за 
манастир Рачу (km: 14+664) и деоницом 0464, од чвора 0467 за манастир Рачу 
(km: 14+664) до чвора 0468 Калуђерске Баре (km: 29+281), у укупној дужини од 
28,63 km (km: 0+000 – km: 28+632). Пут се у дужини од 4,75 km налази у делу 
општине ван подручја ППППН НП Тара. 

• ДП II реда бр. 112а: Калуђерске Баре – Заовине, деоница 0467, од чвора 0468 
Калуђерске Баре (km: 0+000) до чвора 0469 Заовине (km: 21+145). Планом се 
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пружа дужином од 17,31 km (km: 3+835 – km: 21+145). Пут се у целости налази у 
делу општине на територији ППППН НП Тара. 

• ДП II реда бр. 112б: за манастир Рачу – манастир Рача, деоница 0468, од чвора 
0467 за манастир Рачу (km: 0+000) до чвора 0470 манастир Рача (km: 4+321). У 
целости се налази на територији Плана. Пут се у дужини од 0,66 km налази у делу 
општине ван подручја ППППН НП Тара. 

• ДП II реда бр. 213: Седларе – Мравињци – Варда – Јакаљ – Ужице (Јакаљ), који се 
Планом пружа деоницама 1496, од чвора 1482 Мравињци (km: 23+644) до чвора 
1016 Варда (km: 37+390), деоницом 1079, од чвора 1016 Варда (km: 37+390) до 
чвора 0579 Јакаљ (km: 41+000) и деоницом 0682, од чвора 0579 Јакаљ (km: 
41+000) до чвора 1509 Ужице (Јакаљ) (km: 53+000), у укупној дужини од 19,0 km 
(km: 38+922 – km: 57+923). Овај путни правац се на територији Општине поклапа 
са ДП-263 у дужини од 7,6 km када се одваја ка Ужицу. Пут је даље проходан свега 
4,6 km (у делу где се преклапа са ОП-2) и даље је неизграђена деоница. На 
територији Општине потребно је изградити 6,7 km пута. 

• ДП II реда бр. 263: Ужице (Косјерић) – Косјерић (Ужице) – Варда – Јакаљ – 
Костојевићи, који се Планом пружа деоницама 1079, од чвора 1016 Варда (km: 
50+743) до чвора 0579 Јакаљ (km: 54+353) и деоницом 0904, од чвора 0579 Јакаљ 
(km: 54+353) до чвора 0465 Костојевићи (km: 62+462), у укупној дужини од 10,20 km 
(km: 52+257 – km: 62+462). Пут се у целости налази у делу општине ван подручја 
ППППН НП Тара. 

 
Табела бр.4: Преглед државних путева у општини Бајина Башта 

ОЗНАКА     
ПУТА ТРАСА ДУЖИНА 

(KM) 
СТАЦИОНАЖА 

почетна завршна 

ДП-19.1 Мали Зворник – Љубовија – Рогачица 
– Бајина Башта – Дуб – Дупци 52,55 62+648 115+194 

Државни путеви I реда 52,55  

ДП-111 Ваљево (Рогачица) – Седларе – 
Рогачица 1 - Костојевићи – Дуб 39,85 30+341   70+193 

ДП-112 
Перућац – Бајина Башта – за 
Манастир Рачу – Калуђерске Баре – 
Кремна 1 – Кремна – Кнежевићи 

28,63 0+000  28+632 

ДП-112а Калуђерске Баре – Заовине 17,31 3+835  21+145 

ДП-213 Седларе – Мравињци – Варда – 
Јакаљ – Ужице (Јакаљ)  19,00  38+922  57+923 

ДП-263 
Ужице (Косјерић) – Косјерић (Ужице) – 
Варда – Јакаљ – Костојевићи (преклоп 
са ДП-213) 

10,20 52+257 62+462 

Државни путеви II реда 114,99  

Укупно државни путеви на територији општине 167,54  
 

 
Даље активности на државним путевима је потребно усмерити на рехабилитацију 
постојеће мреже и изградњу недостајућих деоница. Као најзначајније активности издвајају 
се: 
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• Изградња неизграђене деонице државног пута II реда бр.213. Овај путни правац се 
на територији Општине поклапа са ДП-263 у дужини од 7,6 km када се одваја ка Ужицу. 
Пут је даље проходан свега 4,6 km (у делу где се преклапа са ОП-2) и даље је 
неизграђена деоница. На територији Општине потребно је изградити 6,7 km пута. 

• Изградња моста преко реке Дрине између Републике Србије и Републике Српске на 
локацији Бачевци (ДП-19.1) – Факовићи (регионални пут бр. 454 Братунац – Скелани, 
БиХ) са приступним саобраћајницама и новим граничним прелазом. У току је израда 
Генералног пројекта који ради Саобраћајни институт ЦИП, Завод за саобраћајнице. 

• Имајући у виду очекиване потребе за саобраћајем у будућем периоду, као и постојеће 
стање путне мреже, планирана је рехабилитација и реконструкција делова мреже 
држаних путева I и II реда и довођење свих елемената пута у стање које омогућава 
ефикасно коришћење и одржавање. 

• Изградња обилазнице око насеља Бајина Башта којим се испуњава један од 
основних захтева - измештање транзитног саобраћаја из самог насеља преузета је из 
Плана генералне регулације Бајине Баште. Концепт овог решења заснива се на 
изградњи градске магистрале (улица Ужичка) у укупној дужини од 736.35 m која би 
представљала везу између два дела државног пута I реда бр.19.1, као и изградњом 
градске саобраћајнице (Сплаварска улица) у укупној дужини од 2030.66 m која би 
повезала државни пут I реда бр.19.1 са државним путем II реда бр.112. Овим захватом 
ће се извршити раздвајање транзитног саобраћаја од градског. 

• Изргадња тунела на државном пут I реда бр.19.1 испод Кадињаче укупне дужине око 
2170 m, од којих је око 1270 m на територији Општине Бајина Башта, а око 900 m на 
територији Града Ужица. 

 
За коридоре државних путева I реда резервише се простор укупне дужине 52,55 km и 
укупне ширине 105 m, од тога 25 m за појас регулације, по 20 m за обостране појасеве 
непосредне заштите и по 20 m контролисане изградње. 
 
За коридоре државних путева II реда резервише се простор укупне дужине 114,99 km и 
укупне ширине 60 m, од тога 20 m за појас регулације, по 10 m за обостране појасеве 
непосредне заштите и по 10 m контролисане изградње. 
 
Дефинитиван положај коридора и траса неизграђених деоница државних путева, као и  
укрштаји са осталом путном мрежом и пратећим објектима утврдиће се урбанистичким 
плановима на основу техничке документације на нивоу студије оправданости са идејним 
пројектом и проценом утицаја на животну средину.  
 
Општински путеви  
 
Значајни део саобраћајне мреже чини мрежа општинских путева. Мрежу општинских 
путева чине постојећи општински путеви и одређени некатегорисани путеви на територији 
Општине који су предвиђени за прекатегоризацију у општинске. Повећање саобраћајне 
доступности и повезаности центара у мрежи насеља, привредних потенцијала, туристичке 
понуде и руралних рејона обезбедиће се темељном реконструкцијом, рехабилитацијом и 
изградњом општинских путева.  
 
Укупна дужина општинских путева ван ППППН НП Тара износи 51,76 km (на територији 
целе Општине 68,25 km), од чега је 36,65 km (70%) са савременим коловозом (на 
територији целе Општине 53,12 km или 78%), док је преосталих 15,11 km са земљаним 
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застором (на територији целе Општине 15,13 km). Mрежа општинских путева, која има 
улогу повезивања насеља са центром општине и са путном мрежом вишег ранга, по 
положају траса налази се на коридорима саобраћајних захтева, али је квалитет мреже 
такав, да су у већини случајева услови у којима се одвија саобраћај лоши. Поред лошег 
стања коловоза, неповољан фактор је и просечна ширина коловоза која износи 3,5 - 4,5 
m, чиме је онемогућено нормално функционисање, посебно јавног, теретног и 
снабдевачког саобраћаја. Неповољне карактеристике трасе са подужним нагибима преко 
15% и полупречницима хоризонталних кривина мањим од 80 m, условљене брдско – 
планинским тереном, заступљене су на преко 50% локалне путне мреже. Такође, 
вертикална и хоризонтална сигнализација ако уопште постоји је у веома лошем стању.  
 
Табела бр.5: Општински путеви на територији општине Бајина Башта 
ОЗНАКА   
ПУТА ТРАСА ДУЖИНА 

(KM) 
КОЛОВОЗ (KM) 

асфалт туцаник 
ОП-1 Пилица (ДП-19.1) - Петељ 4,11 4,11 - 
ОП-2 ДП-263 - Јеловик - Церје 5,42 5,42 - 
ОП-3 Јакељ (ДП-263) – школа Јакељ 3,07 3,01 0,06 
ОП-4 Костојевићи (ДП-111) – Љештанско (школа) 4,16 4,16 - 
ОП-5 Рогачица (ДП-111) - Ћеранићи 5,21 5,21 - 

ОП-6 Пилица (ДП-19.1) – ДП-19.1 (Б.Башта – 
Ужице) 3,91 3,91 - 

ОП-7 Горња Присјека (ДП-111) – Голићи (школа) 5,10 0,00 5,10 
ОП-8 Бачевци (ДП-19.1) - Горња Присјека (ДП-111) 20,78 10,83 9,95 

Општински путеви на североисточном делу Опшине 51,76 36,65 15,11 

Перућац (ДП-112) - Ослуша 3,11 3,11 - 
Пилица (ДП-19.1) - Солотуша 4,81 4,81 - 
Заовине (брана Лазићи) – Луке (школа) 3,41 3,39 0,02 
Караџушина кафана (ДП-112) - Ослуша  5,16 5,16 - 
Општински путеви на територији ППППН НП Тара 16,49 16,47 0,02 

Укупно на територији општине 68,25 53,12 15,13 

 
Планирана је реконструкција и рехабилитација коловоза свих општинских путева који 
немају савремени коловоз и ширину коловоза испод 6 m. Такође је потреба обнова 
сигнализације и решавање одводњавања.  
 
Поред реконструкције и рехабилитације постојећих општинских путева планирана је, на 
делу општине ван ППППН НП Тара и изградња 7 нова општинска путна правца укупне 
дужине 51,26 km. Код планирања општинске путне мреже водило се рачуна да се омогући 
прилаз насељима, побољша међунасељска комуникација, обезбеди веза са мрежом 
држевних путева и планираним зонама специфичног значаја. При томе је максимално 
коришћена мрежа постојећих некатегорисаних земљаних путева и самим тим није 
потребна изградња нових траса већ асфалтирање и подизања квалитета да задовоље 
техничке елементе потребне за општинску путну мрежу. 
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Табела бр.6: Планирани општински путеви на територији општине Бајина Башта 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ОЗНАКА      
ПУТА ТРАСА ДУЖИН

А (KM) 

1. ОП-2.1 ДП-263 – Драксин – Церје – 
Поточари 8,90 

2. ОП-2.2 Заглавак (ДП-19.1) – Велики 
Приседо – граница општине 9,97 

3. ОП-5.1 Гмила Присека (ДП-111) – ОП-5 3,00 
4. ОП-6.1 Продоли – ОП-6 1,17 

5. ОП-6.2 Вишесава (ДП-19.1) – Придоли – ДП-
19.1  14,85 

6. ОП-8.1 Северско поље (ОП-8) – Соколина –     
ДП-111 5,72 

7. ОП-8.2 ДП-19.1 – Гвоздац - ОП-8 7,65 

УКУПНО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  51,26 

 
Стационаже прикључака нових локалних путева на државне путеве дате су у наредној 
табели: 
 

Назив пута Стационажа прикључка 

Државни пут I реда бр.19.1 

- km 76+668 
- km 90+109 
- km 102+572 
- km 108+466 

Државни пут II реда бр.111 - km 39+168 
- km 42+462 

Државни пут II реда бр.213 - km 53+569 
Државни пут II реда бр.263 - km 61+221 

 
Стационаже су ориjентационе и биће прецизниjе утврђене планском документациjом 
нижег  реда. 
 
Потребно је обезбедити адекватна средства у општинском буџету намењених за мрежу 
општинских путева, имајући у виду да ће у првим годинама реализације плана бити 
потребна већа средства за довођење путне мреже у исправно стање што ће се вратити 
кроз битно смањење трошкова редовног одржавања у наредном периоду. Такође, 
потребно је формирати базу података о путевима са ажурним праћењем стања сваког од 
елемената пута и евидентирањем свих интервенција спроведених у циљу њиховог 
побољшања.  
 
Резервише се простор за коридоре општинских путева, планирану реконструкцију, 
доградњу и изградњу везних деоница, укупне дужине од око 51,26 km и ширине 35 m, од 
тога 15 m за појас регулације, по 5 m за обостране појасеве заштите и по 5 m за 
обостране појасеве контролисане изградње (са појасом заштите животне средине), са 
оријентационо датим положајем коридора на Рефералној карти бр.2 који ће се 
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дефинитивно утврдити на основу главних пројеката за реконструкцију и изградњу тих 
путева. 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Један од главних циљева развоја саобраћаја у насељеним местима требало би да буде 
стимулисање еколошки прихватљивог система као што је стимулисање пешачког 
саобраћаја у границама прихватљиве пешаке дистанце и употреба бицикала.  
 
Просторни размештај већине јавних функција у Бајиној Башти је на таквој дистанци да се 
може сврстати у изохрону пешачења од прихватљивих 30 минута. Пешачки вид 
саобраћаја је потребно фаворизовати из многобројних разлога (смањење гужве на 
улицама, смањења проблема паркирања, смањења емисије штетних гасова, повољан 
утицај на организам и сл.) и треба му омогућити несметан развој. Правце развоја је 
потребно усмерити ка: 
 

- побољшању и унапређењу услова за кретање пешака ослобађањем јавног 
простора од паркираних аутомобила и планским размештајем уличних садржаја 
(киоска, летњих башти, уличних тезги и др.); и 

- акцијама којима ће се јавне површине учинити привлачним и пре свега безбедним 
и пригодним за пешаке, а посебно за децу и особе са специфичним потребама. 

 
Пешачке стазе је потребно трасирати у централним насељским зонама, тако да повезују 
јавне садржаје којима гравитира највећи број грађана. Постојеће стазе се задржавају и по 
потреби проширују на местима где је то могуће. 
 
Природне лепоте Ваљевских планина и Дрине представљају својеврстан потенцијал за 
развој мреже бициклистичких стаза у циљу развоја циклотуризма. С обзиром да је за 
подручје Националног парка урађен пројекат „Тароцикл“ на основу којег би Национални 
парк „Тара“ постао први национални парк са дефинисаним и обележеним бициклистичким 
стазама, ту мрежу би требало проширити и на други део општине. Основни правци 
развоја бициклистичког саобраћаја у делу општине ван подручја ППППН НП Тара су: 
1. Нови бициклистички коридори 

- Бициклистички коридор дуж реке Дрине, у дужини око 30 km. Територијом Плана 
би се пружао од границе општине код Бачеваца до Бајине Баште дуж Дрине где би 
се повезао са планираним бициклистичкум трасама у ППППН НП Тара.  

- Бициклистички коридор од Бајине Баште до Дуба, дуж реке Пилице, у дужини од 
око 12 km.  

- Бициклистички коридор од Дуба, Костојевића, Рогачице преко Дебелог Брда у 
дужини око 37 km. Први део коридора би се пружао долиномреке  Дервенте и 
Рогачице у дужино од око 14 km, а други део у дужини од око 23 km би био 
планинска траса.  

2. Обезбеђивање услова за безбедно кретање бициклиста успостављањем 
одговарајућих саобраћајно – регулативних мера и формирањем издвојених 
бициклистичких стаза. 

3. Утврђивање приоритета у реализацији бициклистичких стаза. 
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Стационарни саобраћај 
 
Значаjна неусагласност између просторних могућности и захтева за паркирањем 
проузрокуjе проблеме везане за паркирање што je посебно изражено у градским 
центрима где су лоцирани важнији јавни објекти, као што је случај са насељем Бајина 
Башта. Услед недостатка простора потребно je да одговараjућим средствима саобраћаjне 
контроле захтеве за паркирањем свести на разумну меру, што подразумева: 

- Улично паркирање регулисати у виду обостраног или једностраног паралелног 
паркирања на означеним паркинг местима; 

- У ширим градским зонама, као и сеоским насељима, паркирање организовати на 
приватним парцелама; 

- Организовати централне градске зоне као зоне са посебним режимом саобраћаjа и 
лимитираним тpajaњем паркирања; 

- Одредити локације уређених површине за паркирање; 
- Стимулисати развоjа пешачког и бициклистичког саобраћаjа и побољшати jaвни 

превоз. 
 
Паркинг за теретна возила са свим припадајућим објектима предвидети уз коридор 
државног пута I реда бр.19.1.  
 
Јавни саобраћај  
 
Постојећа аутобуска станица задржава се на постојећој локацији на државном путу I реда 
19.1 који пролази кроз насеље, у Светосавској улици 3. Постојећа локација је повољна јер 
се налази у непосредној близини градског центра. Намена аутобуске станице остаје 
непромењена (путнучки терминал за приградски и међуградски саобраћај). Не планира се 
њено измештање или проширење. Планира се изградња још једног објекта сервисне хале 
у непосредној близини аутобуске станице. 
Један од предуслова равномерног развоја целокупне општине, а самим тим и смањења и 
заустављања исељавања сеоских подручја, је да се насеља квалитетно повежу јавним 
превозом са центром општине.  
 
У циљу ефикаснијег функционисања локалног јавног превоза потребно га је технолошки и 
организационо одвојити од међуградског, увести нове линија и повећати броја полазака 
на постојећим линијама. 
 
Развој локалног јавног саобраћаја потребно је усмерити ка: 

- давању приоритета овом виду саобраћаја у односу на индивидуални, поготово у 
централним зонама насеља; 

- оспособљавању општинске путне мреже за безбедно одвијање локалног јавног 
саобраћаја;  

- формирању платоа за заустављање и окретање возила са билетарницом у 
центрима заједнице насеља и локалним центрима; 

- формирању аутобуских стајалишта на државним путевима у облику ниша, како би 
се повећала безбедност путника при уласку и изласку из возила; 

- усаглашавању реда вожње са међуградским саобраћајем. 
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Станице за снабдевање горивом и сервисне станице 
 
Постојеће станице за снабдевање горивом налазе се на осам локација и углавном 
задовољавају потражњу локалног становништва за овим енергентима. У планском 
периоду задржавају своје локације уз стриктно поштовање законских прописа и 
регулатива по питању безбедности и пословања.  
Имајући у виду растуће потребе корисника, проширење путне мреже, очекивани раст 
степена моторизације и потребу за бољом дистрибуцијом објеката ове намене, предлаже 
се изградња нових станица за снабдевање горивом. Сходно потребама дозвољена је 
изградња станица за снабдевање горивом у насељима или ван њих, уз сагласност ЈП 
„ПутевиСрбије“, као и израду студије процене утицаја на животну средину. Поред основне 
намене, станице могу имати могућност продаје ауто гаса, а могу садржати и пратеће 
комерцијалне и услужне делатности.  
 
Сервиси за путничка возила и аутобусе је потребно реализовати у зони ван насеља, као и 
у већим насељским центрима где се за то укаже потреба, што ће се разрађивати 
урбанистичким плановима. 
 
Ваздушни саобраћај 
 
За организовање авио саобраћаја на територији Плана не постоје услови услед 
неповољне конфигурације терена. У те сврхе се може користити војни аеродром 
"Поникве" који се налази на граници са територијом града Ужица који тренутно није у 
функцији и чија је санација у току. У току су припремне активности које спроводе 
Регионална Привредна комора Ужица у сарадњи са Владом Србије, коморским системом, 
привредним субјектима и потенцијалним инвеститорима, за активирање аеродрома у 
цивилне сврхе (превоз робе, превоз путника). 
 
Планом се предвиђају локације за хелидроме, уређене површине за слетање 
хеликоптера. Хелиодроме је потребно лоцирати у насељима са већим бројем становника, 
у близини туристичких локалитета у циљу побољшања туристичке понуде и у близини 
неприступачних насеља у циљу омогућавања допремања неопходне помоћи у зимским 
месецима, хитних интервенција и евакуације. Планом се предлажу следеће локације: 

– општински центар Бајине Баште, где ће конкретна локација бити одређена кроз 
израду ПГР-а Бајине Баште; 

– у близини спомен обележја Кадињача, за шта се може користити реконструисани 
мешовити аеродром „Поникве“; 

– на потезу између насеља Рогачица и Костојевићи са везом на ДП II реда бр. 111. 
При одабиру локације за овај хелидром мора се водити рачуна о близини државне 
границе имајући у виду рестриктивну зону; и 

– у северном делу Општине, у рејону насеља Зарожје, са посредном везом са ДП II 
реда бр. 111. 

 
Површина хелидрома мора бити равна, стабилна површина, асфалтирана или травна, 
димензија 25х25 m и повезана са путном инфраструктуром. 
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                                                 Слика 1: Уређени и означени хелидром 
 
Дефинитивне локације ће се дефинисати одлуком Скупштине општине и њих је потребно 
да верификује и региструје Директорат цивилног ваздухопловства, при чему ће се 
хелидром означити и опремити на прописан начин.     
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Водоснабдевање 
 
За све водоводе су карактеристични велики губици у системима, тако да се њиховим 
смањивањем на мање од 20% добијају капацитети равни једном новом изворишту. Сви 
системи се због непотпуног одржавања налазе у лошем стању и захтевају реконструкцију 
и обнову.  
 
Мале густине становања компликују проблем трајног решења водоснабдевања 
становништва. У том смислу, реално је сачувати локална изворишта и бунаре. 
Уважавајући планиране потребе, топографију терена, локацију потрошача, потенцијална 
и постојећа изворишта и међусобну повезаност насеља путном мрежом. Како би се 
омогућила изградња и адекватно одржавање система, реално је активности усмерити у 
правцу водоснабдевања секундарних центара развоја Општине насеља Костојевићи и 
Рогачица, као функционалне споне села Општине са општинским центром и ширим 
простором. 
 
Приоритетна планска решења ће се спровести кроз активности од којих су најважније: 

- реконструкција и модернизација застареле водоводне мреже и објеката како би се 
смањили велики губици у систему; 

- заштита потенцијалних изворишта водоснабдевања и дефинисање зона њихове 
санитарне заштите; 

- изградња водозахватних објеката, таложнице, филтера, резервоара, примарне и 
дистрибутивне мреже за насеља Костојевићи и Рогачица; 

- проширење капацитета постојећих сеоских водовода насеља изградњом 
каптираних извора, доводног цевовода, резервоара и разводне мреже; и 

- наставак изградње индивидуалних система коришћењем бунара и каптираних 
извора за више домаћинстава, који ће се у будућности просторно-технички 
интегрисати у планирани општински систем. 
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Остала планска решења су: 
 

- стриктно поштовање режима заштите изворишта подземних и површинских вода у 
свим извориштима постојећег комуналног и сеоских водовода; 

- очување локалних изворишта, чак и оних мањег капацитета и после повезивања 
појединих насеља са вишим системима (општински водоводни систем), ради 
обезбеђивања виталних функција система у хаваријским ситуацијама; 

- постепено повезивање свих парцијалних водовода насеља у јединствен 
интеркомунални (општински) систем, којим ће се остварити висока поузданост 
функционисања и прописан, стално контролисан квалитет воде; 

- смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних 
цена воде, мерењем утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње 
и смањивања употребе воде за пиће за заливање и наводњавање вртова, башти 
и пољопривредних култура; 

- управљачко-информационо осавремењавање водоводних система, увођењем 
мерног - мониторинг система, који ће омогућавати праћење динамике потрошње у 
свим важнијим гранама мреже, као и брзу дијагностику поремећаја и кварова 
током функционисања система; и  

- вода за технолошке потребе у привреди и заливање у пољопривреди која не 
захтева квалитет воде за пиће, не може се захватати из водовода насеља, већ се 
потрошачи технолошке воде упућују на властите захвате површинских и 
подземних вода нижег квалитета и на мере рециркулације и планске 
рационализације потрошње. 

 
Каналисање и евакуација отпадних и осталих вода 
 
Главни потенцијал је могућност организованог одвођења отпадних вода из насеља са 
изградњом мањих стандардних пакета постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ). За насеља у којима то није могуће, планира се изградња непропусних септичких 
јама. 
 
Планска решења се заснивају на прорачуну садашњих и будућих количина отпадних вода 
свих корисника канализационих система: становништва, индустрије, привредних објеката, 
јавних установа, угоститељских објеката итд., и обухватају следеће приоритете: 
 

- изградњу ППОВ за сва насеља у близини алувиона реке Дрине, реципијент - 
река Дрина; 

- изградњу фекалне канализације у сеоским насељима Костојевићи и Рогачица, 
са мини готовим пакетима ППОВ, пре упуштања у реципијент; и  

- обавезне непропусне септичке јаме за домаћинства у осталим селима. 
 
Планирани принцип је да ''централно'' ППОВ прихвата истовремено комуналне и делом 
индустријске отпадне воде. Услов да се индустријске отпадне воде из различитих 
технолошких процеса могу прихватити централном канализацијом је да се одговарајућим 
предтретманима сведу на квалитет који треба да одговара параметрима из Правилника о 
санитарно-техничким условима упуштања отпадних вода у градску канализацију. 
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Будући канализациони системи, се формирају као сепарациони системи, што 
подразумева раздвајање атмосферских од фекалних вода, како би будућа ППОВ била 
оптималног капацитета и рационалнија. Увођење технологије пречишћавања мањих 
ППОВ, су готови пакетни уређаји савремене генерације. 
 
Отпадне воде са сточних фарми обавезно прикупљати у прописане отоке и третирати пре 
упуштања у систем, или их прописно евакуисати. ''Црвену воду'' из кланица скупљати у 
предвиђене специјалне септичке јаме и евакуисати по пропису. Остали критеријуми за 
каналисање насеља и реализацију ППОВ су: 
 

- канализациони системи се развијају као дистрибутивни, тако да са гледишта 
транспорта отпадних вода и препумпавања представљају економски оправдане 
целине, које се могу заокружити изградњом одговарајућих ППОВ општег типа; 

- у сеоским насељима, због демографских и привредних прилика, предвиђа се 
одлагање отпадних вода у појединачне или збирне непропусне септичке јаме; 

- даљи развој канализације спроводи се по сепарационом систему: посебно за 
отпадне воде које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за 
отпадне воде, а посебно за атмосферску канализацију; 

- при каналисању насеља која нису имала канализационе системе, стриктно се 
спроводи принцип обавезности прикључења домаћинстава, без обзира на 
дотадашња привремена решења. Стриктно се забрањује евакуација отпадних 
вода у напуштене бунаре и упојне јаме; 

- отпадне воде из привредних и производних погона смеју се упуштати у насељску 
канализацију тек након предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да смеју да 
буду усмерене према ППОВ општег типа. Посебно је забрањено уводити у 
насељску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале 
процес биолошког пречишћавања у ППОВ; 

- димензионисање атмосферске канализације примерити значају подручја које се 
њоме штити и величини потенцијалних штета од плављења делова насеља и 
саобраћајница. Капацитети не би требало да буду мањи од оних који су потребни 
за прихватање тзв. двогодишње воде, нити већи од тзв. десетогодишње воде, при 
чему треба узети објективне могућности амортизовања великих падавина 
постојећих површина насеља, и њеног ефикасног одвођења површинским 
системима (саобраћајнице, риголе, путни канали, блиски водотоци); и 

- на малим водотоцима (потоцима), уколико се исти уводе у системе кишне 
канализације, где год је то потребно и могуће, обликовањем терена и 
коришћењем зелених површина, извршити ретензирање/ублажавање великих 
вода пре њиховог увођења у колекторе. 

 
Мелиорациони системи 
 
Река Дрина, на територији општине Бајина Башта je делимично обухваћена Републичким 
Оперативним Планом за одбрану од поплава (сектор VI-5-ПИ, река Пилица, регулисани 
део Јефтића потока, водног подручја реке Саве) на деоницама на којима су изграђени 
заштитни водопривредни објекти и извршена регулација. 
 
Од регулационих радова на водотоцима који су обухваћени планским подручјем изведене 
су следеће регулације:  
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Назив објекта Стационажа 
објекта 

Садржај брањеног подручја Степен 
заштите 
(године) 

Река Пилица 0+000-2+035 Бајина Башта 100 
Јефтића поток 0+100-0+400 Насеље у Бајиној Башти 100 

Безимени поток (Славковача) 0+000-0+370 Насеље у Бајиној Башти 100 
Поток Радошевац 0+000 - 0+248 

зацевљено 
Насеље у Бајиној Башти: кao кишна 

канализација 
100 

Поток Шукин зацевљено Kao кишна канализација 100 
Поток Алексића зацевљено Kao кишна канализација 100 

Грашиловића поток 0+000 -1+400
Ушће до 
улива у п. 
Злојан 

С.Злодол-аеродром 
Поникве 

100 

 
Такође, изградњом будућих мини хидроелектрана, снаге до 1 MW, створиће се могућност 
вишенаменског коришћења малих акумулација за водоснабдевање, наводњавање у 
пољопривредној производњи и узгој риба. 
 
Планска решења обухватају следеће: 
 

- очување постојећих изворишта, каптажа и бунара, као и активирање нових 
изворишта, са проглашавањем водног земљишта у оквиру њихових зона 
санитарне заштите; 

- чување коридора за магистралне трасе водовода и канализационих колектора; 
- резервисање локација за ППВ и ППОВ; 
- одржавање и развијање површина предвиђених за мелиорације; 
- одржавање постојећих водорегулација, линијских система и објеката одбране од 
великих спољашњих и унутрашњих вода; и 

- у циљу заштите од ерозије и бујица, неопходно је изводити антиерозионе радове 
на сливовима водотока, као и изградњу водорегулација река. 

 
Такође, будући развој система за заштиту од ерозије, бујица и великих вода подразумева:  
 

- обезбеђеност заштите је примерена вредности садржаја који се бране од ерозије, 
бујица и поплава. Варира од заштите од тзв. двадесетогодишње велике воде, за 
заштиту пољопривредних површина ван мелиорационих подручја, до заштите од 
тзв. двестогодишње велике воде, за зоне општинског центра у ужем градском 
језгру и сва остала насеља општине; 

- заштитни системи се складно морају уклопити у урбано и остало окружење, по 
правилу добијајући вишенаменске функције: (а) линијски заштитни системи - као 
елемент уређења обала, водећи рачуна о функционалном повезивању насеља са 
рекама, (б) системи за одводњавање - за комплексне мелиорационе системе; 

- на бујичним водотоцима заштита се обавља, где год је то могуће, активним 
мерама ублажавања поплавних таласа ретензијама вишенаменског карактера; 

- насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје који се граде у близини, да не 
буде угрожена њихова функција и да нема објеката који би могли да отежају или 
онемогуће одржавање у периодима дуготрајне одбране од великих вода; и 
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- континуирано спроводити антиерозионе активности и мере одбране од екцесивне 
ерозије, на угроженим површинама. Одбрану од поплава и бујица усагласити и 
интегрисати са осталим водопривредним и пољопривредним активностима; 

- нa деловима регулисаних деоница река са или без насипа, са обе стране корита 
оставити појасеве ширине од минимум 5,0m од брањених ножица насипа, за 
потребе прилаза и инспекцијских стаза, није дозвољена изградња; 

- наставити изградњу заштитних водних објеката у циљу заштите подручја од 
великих вода и критеријумима заштите. Ha деоницама са високим тереном, 
предвиђа се изградња објеката у циљу заштите обале од ерозија и обезбеђење 
њене стабилности;  

- хидротехничким уређењем комплетних сливова свих гравитирајућих водотокова 
на сливном подручју, a који имају утицаја на разматрано планско подручје, 
обезбедити критеријум заштите од велике воде вероватноће појаве Qio/o 
(повратни период Т=100 год.) са одговарајућим експропријационим појасом које 
чини водно земљиште, a при чему треба уважити постојеће стање и водне услове, 
али тако да се техничко решење естетски и амбијентално уклопи у урбанистичка 
решења за планирану намену простора;  

- приоритет код реализације ових радова дати на водотоцима кроз насељена места 
и привредно - индустријске зоне;  

- водно земљиште може се користити, без водне сагласности, само као пашњак, 
ливада и ораница. Није дозвољено затварати протицајни профил због повећања 
грађевинског земљишта. 

 
Енергетска инфраструктура 
 
На основу развојних циљева (рационално коришћење електричне енергије, сигурност 
напајања конзума по свим напонским нивоима, губици електричне енергије испод 10%, 
као и благовремена замена дотрајалих елемената електричне мреже којима је прошао 
рок употребе), планска решења су: 
 

1. Изградња нове трансформаторске станице 35/10 kV у Рогачици; 
2. Изградња далековода 35 kV од ТС „Дрина“ до ТС „Рогачица“ и од ТС „Злодол“ до 

ТС „Рогачица“; 
3. Реконструкција далековода 35 kV Ужице – Злодол – Бајина Башта; 
4. Проширење капацитета постојећих трафостаница 35/10 kV према потреби; 
5. Замена и одржавање дотрајалих делова постројења и водова; и 
6. Изградња и реконструкција мреже и постројења 10 и 0,4kV у складу са повећањем 

потрошње електричне енергије. 
 
Табела бр.7: Оцењена потрошња електричне енергије и снаге (у МWх) до 2025.године 
Назив Домаћинства Индустрија на 10 kV Остали Укупно 

Град 24.112 12.100 6.028  42.240
Сеоска насеља 29.046 2.000  5.890 36.855
Укупно 53.158 14.100  11.837  79.095
 
Табела бр.8: Вршна снага 2025.године (у МW) 
Назив Домаћинства Индустрија  Остали Укупно 
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Град 9.042 4.5  2.25  9.048
Сеоска насеља 12.102  1.45  2.4  12.105
Укупно 21.144  5.95  4.65  21.153
 
За развој система гасификације, предвиђено је снабдевање природним гасом Општине 
преко разводног гасовода из правца Косјерића. Трасе разводних гасовода за радни 
притисак до 50 bar и локација за изградњу ГМРС „Бајина Башта“ ближе ће бити 
дефинисане кроз израду Просторног плана подручја посебне намене мреже гасовода 
Србије. Планирани гасоводи имају већим делом транзитни карактер највишег ранга у 
Републици Србији, а на местима локација ГМРС се остварују дистрибуције градским 
гасоводима од челичних цеви радног притиска од 6 до 12 bar и дистрибутивним 
гасоводима од ПЕ цеви за радни притисак до 4 bar – широка потрошња.  
 
Планирана је изградња четири проточне ниске ХЕ, висине 9 и 11 m лоциране тако да не 
угрожавају околни простор (ХЕ „Мала Бајина Башта“, ХЕ „Мала Рогачица“, ХЕ „Оклетац“, 
ХЕ „Бачевци“). Код све четири ХЕ падови су скоро једнаки, па су им и инсталисане снаге 
приближно једнаке. Самим тим је и хидромеханичка опрема за брану и електромашинска 
за агрегате иста – типска, што има велики утицај на економичност ХЕ.  
 
Табела бр.9: Општи подаци о планираним проточним ХЕ на реци Дрини 
Назив ХЕ Локација и карактеристике Општи подаци 
„Мала Бајина Башта“ Брана је предвиђена узводно од гвозденог 

моста преко Дрине, изнад Дрвног комбината 
Црни Врх. Успоравањем воде користи се пад 
Дрине све до ХЕ „Бајина Башта“ 

Qi=600 m³ /sec 
Ni= до 60 MW 
E= до 250 GWH/ год.  
Нема акумулације. 

„Мала Рогачица“  Брана је предвиђена низводно од ушћа реке 
Рогачице. успоравањем воде користи се пад 
Дрине све до узводне ХЕ „Мала Бајина Башта“. 
При томе се не плаве ни Рогатичко поље, ни 
остала поља узводно како у Србији, тако и у 
Босни.  

Qi=600 m³ /sec 
Ni= до 52 MW 
E= до 270 GWH/ год. 
Нема акумулације. 

„Оклетац“ Брана је предвиђена узводно од села Оклетац. 
Успор се протеже до узводне ХЕ „Мала 
Рогачица“. На овом потезу Дрина је са већим 
падом.  

Qi=600 m³ /sec 
Ni= до 52 MW 
E= до 270 GWH/ год. 
Нема акумулације. 

„Бачевци“  Брана је предвиђена код села Бачевци. Успор се 
протеже до узводне ХЕ „Оклетац“. При томе се 
не плави ни Бачевачко поље у Србији, као ни 
поља са друге стране Дрине.  

Qi=600 m³ /sec 
Ni= до 56 MW 
E= до 300 GWH/ год. 
Нема акумулације. 

 
С друге стране, плановима развоја ЈП ЕПС, као и Уредбом о утврђивању Програма 
остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2015 године, предвиђена је и 
могућност изградње система хидроелектрана ХЕ „Рогачица“ у рејону насеља Рогачица и 
ХЕ „Тегаре“ у општини Љубовија, али са делом акумулације у општини Бајина Башта. 
Тачне локације и карактеристике хидроелектрана и њихових акумулација биће утврђене у 
току израде инвестиционо-техничке документације на основу које ће се приступити изради 
посебног плана.  
 
Катастром мХЕ Србије (1987. год.) на територији Општине су предвиђене потенцијалне 
локације за 19 мХЕ укупне снаге око 7640 kW. MХЕ у каскадном низу оквиру припадајућег 
водотока/слива, микролокацијски ће се сагледати на основу појединачно урађених 
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идејних решења по прибављању Водних и Енергетских услова, као и услова заштите 
природе, које ће обезбеђивати потенцијални инвеститор, а да при том не дође до сукоба 
интереса у погледу коришћења простора од стране осталих корисника простора. Планско 
опредељење је да је могућа изградња и других мХЕ на осталим водотоцима (на свим 
локацијама које нису у обухвату ППППН НП „Тара“ и ПГР Бајина Башта), уз коришћење 
хидропотенцијала на такав начин да се не ремети еколошка равнотежа водотока.  
 
Табела бр 10: Локације потенцијалних мХЕ на подручју Општине (извор: Катастар мХЕ Србије) 

Водоток Назив МХЕ Инсталисана снага 
(kW) 

Годишња производња 
(kWh) 

Бачевачка река Јаковац 230 565.000 
Бачевачка река Јаковац вар. 105 470.000 
Овчињска река Радови 230 865.000 
Овчињска река Лука 110 418.000 

Рогачица Лучковачка 760 3.380.000 
Рогачица Бабићи 2340 6.197.000 
Рогачица Пребеља 705 3.125.000 

Рогачица, Дервента - 
Јелошница 

Кик 310 1.377.000 

Рогачица, Дервента Пантелићи 155 694.000 
Рогачица, Дервента Дуб 155 694.000 
Рогачица, Дервента -

Злојана 
Баре 130 570.000 

Рогачица, Јелошница Тадићи 115 507.000 
Пилица Јакшићи 205 902.000 

Пилица, Солотуша Пилица 220 964.000 
Пилица, Солотуша Пилица вар.  220 964.000 

Рача Еркачи 990 2.651.000 
Рача Копривина 290 1.281.000 
Рача Лађевац 255 1.132.000 
Рача Кањон 115 513.000 

 
Такође, Планом се поред производње електричне енергије из мХЕ, подржава коришћење 
и осталих ОИЕ, и то посебно: 
 

- соларне (применом соларних система у којима објекат преко соларних панела 
прихвата и чува највећи део енергије, чиме се побољшава енергетска ефикасност 
објеката и смањује негативан утицај коришћења фосилних горива на животну 
средину); 

- геотермалне (за топлотне потребе насеља за које се утврди могућност 
функционалног повезивања); 

- енергије ветра, као појединачне локације или кроз изградњу ветропаркова на целој 
територији Општине, а посебно на ширем подручју Ваљевских планина ; и 

- биомасе, за шта постоје значајни потенцијали у брдско-планинском делу Општине, 
уз услов рационалног експлоатисања и коришћења дрвних отпадака из шумарства 
и прераде дрвета.   
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Телекомуникациона инфраструктура 
 
Планска решења 
 
Циљеви развоја телекомуникационе инфраструктуре су у непосредној функцији 
привредног развоја и мреже насеља, а захтевају успостављање такве комуникационе 
мреже која ће бити способна да опслужи специфичне захтеве корисника. У планском 
периоду: 
 

1. Постићи густину телефонских прикључака са садашњих 38 телефона на 100 
становника на 45-50 телефона на 100 становника. 

2. Осавремењавање приступних мрежа, заменом постојећих и застарелих дигиталних 
комуникација новим. Заменити постојеће комуникације новим мултисервисним 
приступним чворовима (МСАН Овчиња, Оклетац и Пауновица). 

3. Комплентна дигитализација транспортне мреже изградњом спољног пута оптичким 
каблом на релацији ТЦ Бајина Башта - Перућац и Бајина Башта - Рогачица - 
Гвоздац - Бачевци. 

4. Замена аналогних централа Злодол, Рогачица и Костојевићи, дигиталним.  
5. Инсталирање бежичних система (Ц2МА). 
6. Изградња нових базних станица мобилне телефоније и то у насељима: Гвоздац, 

Оклетац, Горње Зарожје, Рогачица, Црвица и Церје. 
 
Комунална инфраструктура 
 
Комунални отпад 
 
Управљање комуналним отпадом организоваће се на регионалном нивоу, где ће се 
генерисани отпад транспортовати на регионалну санитарну депонију „Дубоко“ на 
територији града Ужица.  
 
Планска решења: 
 

- изградња трансфер станице комуналног отпада, на којој ће се прикупљати чврсти 
комунални отпад са територије Општина, и даље усмеравати ка регионалној 
санитарној депонији „Дубоко“; 

- извршити систематско затварање, санацију и ремедијацију постојећих сметлишта, 
посебно у алувиону реке Дрине, дуж локалних путева, на пољопривредним 
површинама (и свих других неуређених одлагалишта отпада), уз обавезу детаљног 
хидрогеолошког испитивања квалитета подземних вода у близини сметлишта због 
процене еколошке угрожености земљишта; 

- продуковане количине опасних врста отпада из привредних објеката усмерити ка 
планираном  регионалном постројењу за складиштење овакве врсте објеката на 
подручју Моравичког управног округа (Чачак – Лучани); 

- очистити Општину од кабастог и осталог отпада; и 
- у свим насељима и привредним зонама дефинисати локацију за селективно 

сакупљање комуналног и осталог отпада, а на основу Локалног плана управљања 
отпадом.  
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Пијаце 
 
Основно опредељење при даљем развоју пијаца односи се на побољшање њихових 
хигијенских услова и њихову изградњу у складу са законским прописима. Отварање 
сточних и млечних пијаца усмеравати ка центрима заједница насеља у руралним 
подручјима, уз обезбеђење адекватне саобраћајне регулације у непосредној околини ових 
објеката, чиме ће се обезбедити ефикаснији промет робе и услуга.  
 
Гробља  
 
У погледу третмана гробља, неопходно је предузети планско – организационо мере за 
проширивање попуњених гробља и даље комунално и пејзажно уређивање постојећих 
сеоских гробља у складу са основним урбанистичким и еколошко – санитарним условима. 
У сеоским насељима у којима не постоји уређено гробље сахрањивање ће се обављати 
на постојећем или новом гробљу чија ће се локација и уређење утврдити одговарајућим 
урбанистичким планом.  
 
Поред тога, у складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских 
лешева и отпадака животињског порекла и условима које морају да испуњавају објекти и 
опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна 
средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Сл. 
гласник СФРЈ“, бр. 53/89) формираће се, уређивати и одржавати сточна гробља на 
подручју Општине. Будући да општина Бајина Башта нема одређену локацију за сточно 
гробље, неопходно је одредити локацију и на основу урбанистичког плана уредити 
одговарајући простор, који испуњава услове за обављање безбедног уклањања угинуле 
стоке.  
 
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА 
 
Заштита животне средине 
 
Као основни услов за постизање што вишег квалитета реализације планских поставки и 
њиховог утицаја на животну средину, саставни део плана представља и Извештај о 
стратешкој процени утицаја планских решења на животну средину. Планска решења 
ППО и мере које се утврђују кроз стратешку процену посебно се односе на праћење 
реализације планских решења и мера заштите животне средине, кроз успостављање и 
функционисање свеобухватног мониторинга животне средине. Преко овог мониторинга ће 
се пратити квалитет животне средине и његове промене, нарочито у односу на 
реализацију планских решења.  
 
Такође, сви носиоци посла, током израде пројектне документације обавезни су да 
надлежном органу општине Бајина Башта за послове заштите животне средине поднесу 
захтев за одређивање потребе израде процене утицаја пројеката на животну средину, 
што је законски регулисано Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 36/09), односно Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину ("Сл. гласник РС", бр.114/08). Студија процене утицаја на животну 
средину се врши за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, 
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туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних 
делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у 
заштићеној околини непокретног културног добра, на основу чега представља значајан 
инструмент у регулисању негативних утицаја реализације одређених пројеката на 
квалитет и очување природних и створених карактеристика подручја.  
 
Реализација планских решења оствариће се, између осталог, применом принципа 
превенције и предострожности, односно применом принципа смањења негативног 
утицаја на животну средину, као основног модела који интегрално разматра утицај 
планских решења свих оних сфера делатности (саобраћај, индустрија, пољопривреда, 
туризам, инфраструктура) који могу имати негативне последице на природне и створене 
вредности одређеног подручја, а што је у складу са захтевима и принципама Европске 
стратегије одрживог развоја. 
 
Уз то, Планом се препоручује примена приступа „чистије производње“ за сва постојећа и 
будућа предузећа чији производни процеси могу негативно утицати на стање животне 
средине. Предузећа која буду примењивала чистију производњу у својим производним 
процесима требало би да остваре економску добит кроз смањење трошкова рада, 
смањен обим третмана отпада, смањење трошкова одлагања, смањење загађење 
животне средине, итд. Инвестирање у чистију производњу дугорочно утиче на боље 
економске резултате предузећа и смањује трошкове у односу на примену решења за 
третман већ насталог отпада.  
 
Заштита ваздуха 
 
Очување квалитета ваздуха на подручју општине и остваривање вишег нивоа квалитета 
ваздуха у општинском центру и осталим насељима, привредним зонама и дуж 
фреквентних саобраћајних праваца, засниваће се на примени следећих мера заштите: 
 
1) смањење нивоа емисије из постојећих извора  

- применом еколошки повољније технологије у постојећим привредним објектима у 
Општини, као и на осталим изворима аерозагађења; 

- изградњом коридора обилазнице око општинског центра, повећањем проточности 
главних градских саобраћајница и популаризацијом бициклистичког саобраћаја; 

- коришћењем гаса и алтернативних горива (биогас и др.) у свим возилима 
друмског саобраћаја; 

- прикључивањем стамбених објеката на планирани гасоводни систем (након 
његове изградње) ради елиминисања загревања просторија коришћењем чврстих 
горива; 

- развојем система даљинског грејања у општинском центру и усклађивањем 
режима рада постојећих котларница и индивидуалних ложишта са прописима; и 

- повећањем потрошње обновљивих и еколошки прихватљивих извора енергије за 
грејање домаћинстава. 

 
2) ограничавање емисије из нових извора 

- спречавањем додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет 
ваздуха у насељима и зонама на подручју општине; 
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- приликом организације градилишта обезбедити заштиту од подизања прашине 
коју може произвести технолошки поступак рада који се примењује, а што посебно 
важи за све врсте значајнијих земљаних радова; 

- подизањем зелених заштитних појасева (од више аутохтоних биљних врста) ради 
заштите насеља од емисије загађујућих материја са државних путева; 

- израдом Студије процене утицаја при реконструкцији постојећих и изградњи нових 
објеката, као и при извођењу радова који могу угрозити квалитет ваздуха; и 

- применом најбоље доступне технологије у свим новим привредним објектима, што 
представља и законску обавезу ради добијање интегрисане дозволе предузећа 
(БАТ технологије). 

 
3) успостављање система мониторинга квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/09).   
 
Заштита вода 
 
Заштита вода у сливним подручјима речних токова на подручју Општине од загађења и 
других утицаја који могу неповољно да делују на водотоке, издашност изворишта и 
здравствену исправност воде за пиће засниваће се на примени следећих мера заштите: 
 
1) одржавање квалитета вода у прописаној класи (према Уредби о категоризацији 
водотока «Сл. Гласник РС», бр. 5/68), приоритетно речног тока Дрине, с обзиром на њену 
угроженост комуналним и индустријским отпадним водама; 
2) заштита водоизворишта, површинских и подземних вода  

- прецизним дефинисањем и израдом Пројекта зона санитарне заштите (према 
Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања, «Сл. гласник РС», бр. 92/2008) главних 
водоизворишта на предметном простору и одржавање контроле квалитета воде у 
складу са законским нормативима; 

- доношењем општинске Одлуке о одржавању зона санитарне заштите изворишта 
пијаће воде;  

- забраном свих активности у простору које утичу на промену квалитета воде у 
водоносним слојевима и површинским токовима; у том погледу, неопходна је 
санација, односно чишћење корита оних водених токова који су у претходном 
периоду били највише угрожени несавесним одлагањем различитих врста чврстог 
отпада;  

- организованим сакупљањем чврстог отпада искључиво на уређеним 
водонепропусним површинама; 

- забраном складиштења опасних и отровних материја у зонама изворишта; 
- одржавањем заштите свих локалних изворишта на санитарно одржив начин; 
- забраном коришћења напуштених бунара као септичких јама и њихово санирање 
или ликвидација; 

- забраном оштећивања обала или корита водотока пољопривредним или 
грађевинским активностима; 

- забраном напасања стоке, депоновања комуналног и осталог хазардног отпада, 
изградње путева и стамбених објеката изнад локалних изворишта воде у сеоским 
насељима; и 

- строго контролисаном применом пестицида у режиму интегралне заштите биља у 
пољопривреди. 
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3) третман отпадних вода 
- опремањем ланског подручја канализационом инфраструктуром са сепарационим 
системом одвођења кишних и отпадних вода (у подручјима у којима то 
дозвољавају технички услови, посебно у долинским подручјима); 

- евидентирањем домаћинства која поседују септичке јаме које нису непропусне, и 
условљавањем изградње непропусних; 

- изградњом планираних постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), 
посебно у комплексима постојећих и планираних привредних капацитета;  

- прикупљањем атмосферских вода са саобраћајних површина и њиховим 
контролисаним одвођењем у реципијент, уз претходни третман на сепараторима; 
и 

- предтретманом индустријских отпадних вода пре упуштања у канализациони 
систем. 

 
4) регулација водотока 

- применом антиерозионих мера у угроженим подручјима; 
- приликом регулације корита бујичних токова, уколико је могуће, применити 
принцип „натуралне регулације“ (употреба природних материјала), ради очувања 
изворних вредности форланда.; 

- активностима на заштити планског подручја од евентуалних ванредних ситуација 
и елементарних непогода, при чему се налаже примена принципа превенције, тј. 
минимизирања ризика од акцидентних ситуација на најмању могућу меру.  

 
Заштита земљишта 
 
Земљиште на подручју плана је релативно очувано од загађења и већим делом погодно је 
за производњу здраве хране. Ради заштите и спречавања неповољног утицаја на 
квалитет земљишта потребно је предузимати следеће мере: 
 

- приоритетно смањити ерозивне процесе која проузрокују клизишта мањих и већих 
размера, пре свега у брдско-планинском делу Општине; 

- избегавати фрагментацију пољопривредног земљишта и смањити коришћење 
квалитетног земљишта у непољопривредне сврхе (посебно у долинама Дрине, 
Пилице и Рогачице); 

- подстицати органско - биолошку пољопривреду уз помоћ информација и 
едукацијом;  

- предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне 
услове за производњу и доприносе очувању еколошке равнотеже;  

- одговарајућим мерама у пољопривреди свести употребу хемијских средстава на 
нужни минимум; 

- спречити одлагање комуналног отпада на за то непредвиђеним местима, посебно 
на плодном пољопривредном земљишту; 

- рекултивисати све просторе на којима је завршена експлоатација минералних 
сировина (уколико се она буде реализовала у наредном периоду), при чему се 
отварање нових позајмишта материјала дозвољава уз претходну сагласност 
органа надлежног за послове заштите животне средине и у складу са Законом о 
рударству.;  

- спроводити антиерозионо уређење сливова, што подразумева предузимање 
антиерозионих мера које се своде на забрану: кресања лисника; гајења окопавина 
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на стрмим њивама; орања по нагибу земљишта; чисте сече шума на нагнутим 
теренима и испаше на деградираним теренима;  претварања деградираних њива 
у ливаде; обавезу орања по изохипси; мелиорације деградираних пашњака; 
пошумљавања голети; конверзије једногодишњих култура у вишегодишње на 
деградираним површинама и антиерозионог газдовања земљиштем и шумама; 
скуп мера које ће се применити зависиће од нивоа ерозионих ризика и врсте 
ерозије; 

- обезбедити чишћење свих дивљих депонија и спречити њихово обнављање; 
- спроводити рационалну изградњу канализационе мреже с уређајима за 
пречишћавање  отпадних вода; и 

- смањити ризике од загађивања земљишта при складиштењу, превозу и претакању 
нафтних деривата и опасних хемикалија и израдити План заштите од удеса у 
већим привредним објектима. 

 
Заштита од буке 
 
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  

 
С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке, основне 
мере заштите од њеног неповољног дејства односе се на унапређење саобраћајне 
матрице општинског центра, ради повећања проточности возила у ужем урбаном 
подручју, као и постављање одговарајућих заштитних појасева зеленила између 
планираних привредних објеката који могу произвести буку већег интензитета и 
постојећих стамбених објеката, као и у оквиру самих комплекса будућих привредно-
радних зона. Такође, приликом реализације коридора обилазнице, обавезно се налаже 
постављање одговарајућих звучних баријера које ће на адекватан начин пружити заштиту 
становништва у непосредној близини обилазнице од прекомерног дејства буке (односи се 
на стамбене објекте удаљене мање од 100m од ближе ивице обилазнице).   
 
У подручјима са изграђеним стамбеним, пословним и привредним објектима на којима се 
очекује ниво буке изнад граничних вредности, обезбедиће се техничке мере заштите у 
облику звучних баријера одговарајућих материјала и облика, који ће у што мањој мери 
нарушити визуелене карактеристике предела. Препоручује се и примена одговарајућих 
звучно-изолационих омотача на фасадама објеката који евентуалну буду били изложени 
прекомерном нивоу буке.  
 
Највиши дозвољени нивои буке изражени А - пондерисани нивоом у dB(A) (ЈУС У Ј6.205), 
према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник 
РС 75/10). 
 
Управљање отпадом 
 
Успостављање ефикасног функционалног система управљања чврстим отпадом на 
подручју Општине један је од приоритених задатака локалне самоуправе у наредном 
планском периоду, а у циљу очувања и унапређења животне средине и визуелно-
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естетских карактеристика предела. У том погледу, неопходно је спровођење следећих 
активности: 
 

- примена принципа регионалног управљања отпадом, што подразумева коначно 
збрињавање отпада из Општине на регионалну санитарну депонију на територији 
Града Ужица (депонија „Дубоко“, према Стратегији управљања отпадом у 
Републици Србији до 2019. год.); 

- изградња трансфер станице комуналног отпада на којој би се прикупљао 
генерисани комунални отпад са подручја општине, и даље усмеравао ка 
регионалној санитарној депонији „Дубоко“. Приликом дефинисања локације 
трансфер станице неопходно је строго поштовање одредби Закона о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 88/10);  

- изградњу рециклажних острва пожељно је реализовати у комплексима будућих 
привредно-радних зона, ради минимизирања нивоа  претпостављеног повећаног 
нивоа генерисаног отпада у привредним предузећима. Уколико се појави потреба 
и интерес, рециклажна острва могу се градити у грађевинским подручјима свих 
насеља (у нишама локалних саобраћајница), уз строгу примену и поштовање 
законске регулативе из области управљања отпадом; 

- постављање одговарајућег броја контејнера за ПЕТ амбалажу, приоритетно у 
центрима заједнице насеља; 

- минимизирање количине медицинског и индустријског отпада и његово одлагање 
у складу са стандардима за еколошки одговорно поступање са овом врстом 
отпада; 

- чишћење и санирање свих постојећих нехигијенских одлагалишта отпада, а 
посебно локалних сметлишта у алувиону реке Дрине; 

- обезбеђење техничких могућности за одвођење опасног отпада из свих 
фабричких постројења које производе овакву врсту отпада на централно 
регионално складиште за овај део Србије (предвиђено на подручју Чачак – 
Лучани); 

- увођење управљања инфективним медицинским отпадом у Дому здравља и 
осталим здравственим установама, ради спречавања евентуално нежељених 
последица заразних болести на локално становништво; 

- увођење економских инструмената од стране Општине којима се подстиче 
селективно одвајање отпада на самом месту његовог настанка;  и 

- дефинисање система елиминације опасног отпада путем регионалних планова 
управљања отпадом. 

 
Мониторинг животне средине 
 
Успостављање система мониторинга свих параметара квалитета животне средине: 
ваздух, воде, земљиште, биљни свет - културе (воће и поврће), и то: 
 

- мониторинг ваздуха обухвата периодично праћење емисије сумпордиоксида 
(SО2), оксида азота (NОx), суспендованих честица, чађи и редовно праћење 
имисије сумпордиоксида (SО2), азотдиоксида (NО2), суспендованих честица и 
чађи у ваздуху (посебно у оквиру будућих привредних и свих других врста 
објеката за које се утврди повећана емисија загађујућих материја у атмосфери);  

- мониторинг вода подразумева периодично праћење вредности показатеља 
квалитета вода (приоритетно речног тока Дрине и свих локалних изворишта 
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водоснабдевања) и редовно праћење састава отпадних вода пре испуштања у 
реципијент; 

- мониторинг земљишта дефинише праћење аналитичких индикатора у области 
коришћења земљишта (променa намене), праћење концентрације тешких метала 
у земљишту и праћење концентрације азота у земљишту, посебно у непосреној 
близини аутопута; 

- мониторинг отпада подразумева праћење начина управљања отпадом у погледу 
укупне количине отпада, количине отпада по секторима, количине отпада који се 
рециклира и количине отпада који ће се депоновати на регионалну санитарну 
депонију на територији Града Ужица; 

- обезбеђивање биомониторинга ваздуха, воде и земљишта као комплементарна 
метода физичко-хемијским методама мониторинга; 

- обезбеђивање еколошких стандарда у будућим привредним објектима остварује 
се добијањем интегрисане дозволе за рад постројења која могу имати одређене 
негативне утицаје на стање животне средине, у складу са Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађења животне средине («Сл. гласник РС», бр. 135/04); 

- инвестирање у заштиту животне средине остваруje се применом принципа 
"загађивач плаћа" у складу са важећом регулативом, дефинисањем одговарајућих 
локалних фондова за заштиту животне средине и других локалних институција, 
као и инвестирањењем у програме заштите животне средине; и 

- примену Система управљања заштитом животне средине у постојећим и будућим 
привредним објектима (ЈУС-ИСО 14001, ЕМАС). 

 
Заштита предела 
 
Територија општине Бајина Башта обилује пределима изузетне лепоте, разиграног 
рељефа, низом питомих брежуљака, бистрим потоцима, али и вредним шумским 
комлексима на већим надморским висинама. При будућем пројектовању и изградњи 
нових објеката сугерише се уклапање у амбијенталне целине како би постојећи пејзаж 
био још више унапређен. Препоручује се употреба природних материјала, обновљивих 
извора енергије, уређење дворишта и укупно одржавање постојећих објеката. Битним се 
сматра и да нова изградња не заклања видик на природне и културне вредности које овом 
крају дају посебну вредност.  
 
Од посебног значаја је и подстицање традиционалног начина коришћења земљишта, 
спречавање ширења насеља и заустављање процеса непланске изградње, стимулисање 
коришћења постојећег грађевинског фонда и усклађивање изградње инфраструктурних 
коридора са капацитетом предела.   
 
Заштита природних добара 
 
У погледу заштите природних добара, основна планска решења су: 
 

- одржавање високог квалитета животне средине, биолошке и предеоне 
разноврсности, и на томе засновано газдовање обновљивим, а посебно 
необновљивим ресурсима;  

- контролисан лов и риболов, у складу са ловним основама и важећом законском 
регулативом; 
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- предузимање низа активности на међународној афирмацији природних 
вредности планског подручја, а што се приоритетно односи на промотивне 
активности за Резерват биосфере „Дрина“;  

- предузимање активности локалног органа надлежног за послове заштите 
животне средине на заштити Јелове Горе као резервата природе; 

- заштита објеката геонаслеђа; 
- идентификација подручја која се, према карактеристикама за које утврди 

надлежни Завод за заштиту природе, могу уврстити у еколошку мрежу 
заштићених подручја;  

- обезбеђивање услова за заштиту очуваних екосистема, потенцијално угрожених 
биљних и животињских врста, односно очување шумских површина од 
негативних последица (пожари, нелегална сеча, крчење шума на рачун изградње 
стамбених објеката, итд.);  

- планирати зелене коридоре дуж речних токова, као и обнова и формирање 
пољозаштитних појасева као коридора који имају велику улогу у спречавању 
ерозије и побољшању микроклимата; 

- поред планираних саобраћајних праваца омогућити постављање појаса 
зеленила, које ће представљати коридор и значајан сегмент система зелених 
површина; 

- на свим површинама нам којима је вршена, врши се или се планира 
експлоатација минералних сировина, обавезно је спроводити рекултивацију 
простора (по могућству, са аутохтоним  травним врстама); 

- израда катастра угрожених биљних и животињских врста и спровођење система 
мониторинга; 

- израда и ажурирање локалне Стратегије управљања природним вредностима и 
биодиверзитетом на подручју Општине; и 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла за које 
се претпоставља да има својства природног споменика, извођач радова је дужан 
да о томе обавести организацију за заштиту природе и да предузме мере да се 
до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се чува на месту и 
положају у коме је нађено. 
 

Северни обод општине Бајина Башта, тј. простор Ваљевских планина добиће статус 
заштићеног природног добра. До стицања статуса заштићеног природног добра, Планом 
ће се установити режим коришћења простора који одговара режиму заштите III степена. 
Просторни обухват, врсте и режими заштите подручја Ваљевских планина прецизно ће се 
утврдити актом о установљењу заштите на основу претходно урађене стручне 
документације Завода за заштиту природе Србије.  
 
Од посебног значаја је чињеница да ће део територије општине Бајина Башта у ближој 
перспективи добити статус Резервата биосфере „Дрина“ (природно добро од 
међународног значаја). Ове активности се одвијају у оквиру прекограничне сарадње са 
Републиком Српском, тако да ће поред дела територије Републике Србије бити 
обухваћени и природно највреднији простори западно од реке Дрине. Резерват биосфере 
„Дрина“ би обухватио регион Таре, Шаргана, Мокре Горе, Заовина и Белог Рзава у 
Републици Србији, односно подручја Вишеграда, Рогатице и Сребренице у Републици 
Српској. 
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Подручје Јелове Горе, на основу досадашњих истраживања, представља подручје 
изузетно значајно са аспекта диверзитета очуваних природних ресурса. Флора и фауна 
Јелове Горе својом разноврсношћу и присуством ретких, ендемичних и реликтних врста 
указују на потребу посебног третмана овог природног генофонда, као и простора у 
целини. Поред заштићених појединачних локалитета, предлаже се заштита ширег 
подручја Јелове Горе.  
 
С обзиром да се границе подручја у оквиру Емералд мреже, PBA, IPА и IBA подручја 
углавном поклапају са границама заштићених природних добара (подручје Ваљевских 
планина) , неопходно је и на овим просторима уважити установљене мере заштите као на 
природним добрима прописане актом о заштити, а сходно одредбама Закона о заштити 
природе („Сл. гласник РС, бр.36/09). 
 
Заштита непокретних културних добара 
 
Планско подручје садржи богато градитељско наслеђе. Заштићена околина непокретних 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту у погледу предузимања мера 
заштите и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена непокретна 
културна добра.   
 
Споменици, бисте, спомен-плоче и друга спомен-обележја, посвећена заначајним 
личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у 
службеној документацији Завода за заштиту споменика културе у складу са Законом. 
 
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара су: 
 

- на заштићеним културним добрима и њиховој заштићеној околини, не може се 
вршити раскопавање, рушење, преправљање, активности изградње и уређења 
простора или било какви радови који могу да наруше својства културног добра, 
без претходно утврђених услова и сагласности надлежне службе заштите 
културних добара; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен;  

- добра која уживају претходну заштиту (евидентирана добра) не смеју се оштетити, 
уништити, нити се може мењати њихов изглед, својство или намена.  

- забрана изградње објеката (индустријских, рударских, енергетских,  
инфраструктурних, фарми и других објеката) који својом наменом и 
експлоатацијом могу да угрозе културно добро или деградирају и наруше пејзажне 
одлике и природне елементе његове заштићене околине; 

- забрана привременог или трајног депоновања отпада и испуштање отпадних 
вода,  отварања позајмишта земље и другог материјала; 

- забрана градње и постављања објеката трајног или привременог карактера, који 
својом архитектуром, габаритом и висином могу угрозити културно добро; и 

- забрана радова који могу пореметити статичку стабилност објекта. 
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Остале мере заштите непокретних културних добара и добара под претходном заштитом 
су: 
 

- урадити посебну студију о валоризацији н.к.д. и добара под претходном заштитом 
на планском подручју, која треба да садржи све релевантне податке о свим 
објектима или локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити 
појединачни услови и мере заштите; 

- остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, 
израдом потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених н.к.д. 
и евидентираних добара под претходном заштитом; 

- корисници и други субјекти који располажу непокретним културним добрима дужни 
су да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу; 

- повећање габарита и спратности (доградњама, надградњама, изградња звонаре и 
сл.) на непокретним културним добрима планирати са највећом одговорношћу, а 
уређење површина црквених и манастирских порти изводити у непосредној 
консултацији са надлежним Заводом за заштиту споменика културе и црквеном 
општином. 

 
Мере заштите, које обезбеђују очување аутентичности објеката заштићених и 
евидентираних споменика културе и простора око њих су: 
 

- очување изворног изгледа архитектуре, свих конструктивних и декоративних 
елемената, оригиналних материјала и стилских карактеристика; 

- забрањује се уградња и замена грађевинских елемената и материјала који нису 
примерени историјском и споменичком карактеру објекта (PVC столарија, кров 
непримереним црепом, и сл.); 

- ажурно праћење стања и одржавања, конструктивно-статичког система, кровног 
покривача, фасада и инсталација; 

- забрана извођење грађевинских радова, изградња инфраструктуре, промена 
облика терена и измена вегетационог склопа без претходне сагласности и 
надзора надлежне установе заштите; 

- наставак истраживања археолошких локалитета на подручју Општине; 
- валоризација објеката народног градитељства и градске архитектуре; 
- забрана складиштења отпадног материјала и стварање депонија; 
- забрана градње објеката који својом архитектуром и габаритом непосредно 
угрожавају споменик културе; и 

- забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе. 
 
Заштита са аспекта одбране  
 
У обухвату Плана (изузев подручја  у обухвату ППППН НП „Тара“) налази се део 
перспективног војног комплекса „Поникве“ који је неопходан за функционисање Војске 
Србије. У границама Плана је део зоне сигурности 4000 m око ARF и представља зону 
контролисане градње у којој је за изградњу потребна сагласност Министарства Одбране.  
 
Планска правила и мере заштите са аспекта одбране земље тичу се организације у 
функционисању мреже објеката привреде, друштвеног стандарда, инфраструктуре, 
режима градње итд. на подручју насеља и територије општине, а решавају се 
мирнодопским путем.  
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Заштита становништва, материјалних добара и ресурса спроводиће се кроз реализацију 
основних мера везаних за територију (земљиште, ваздух, воду), мрежу насеља, 
функционисање привреде, инфраструктуру и режим изградње насеља у урбанистичком 
смислу.  
 
а.  Мере заштите које се односе на територију:   
 

- у циљу заштите територије од плављења, потребно је провести регулационе 
захвате на бујичним водотоцима, уређење сливова водотока, пошумљавање, док 
при избору локације објеката водити рачуна о коти максималних вода; 

- у складу са степеном могућег сеизмичког удара, спроводити одговарајући режим 
изградње објеката мреже инфраструктуре, водених акумулација итд. у складу са 
принципима земљотресног инжењерства; и 

- у циљу заштите територије од пожара, потребно је спроводити одговарајуће 
уређење и организовање шумских и пољопривредних површина, са сменом 
култура у погледу размештаја, пробијањем шумских просека итд. 

 
б.  Мере заштите које се односе на мрежу насеља 
 
Рационална организација простора општине је један од основних циљева и са аспекта 
одбране и у том циљу потребно је: 
 

- остварити раномеран развој и насељавање читаве територије; 
- ограничити велике концентрације становништва, активности и физичких структура 
на једном простору кроз формирање система насеља и центара; 

- обезбедити да виталне функције мреже насеља као што су здравство, радио везе, 
снабдевачке функције, морају имати алтернативне локације у разним насељима и 
у миру, треба да буду опремљења најнужнијим уређајима који ће се користити у 
ванредним уловима (ратни услови, земљотреси, поплаве итд.); и 

- да сва насеља треба да буду повезана саобраћајницама из више праваца због 
евентуалних закрчења путева и сл. 
 

в. Мере заштите који се односи на функционисање привреде 
- обезбедити услове за развој пољопривреде за коју на подручју општине постоје 
погодни услови, што је од посебног значаја за потребе одбране; 

- обезбедити заштиту од индустријских удеса;   
- спречити лоцирање еколошки неприхватљивих производних активности, а 
форсирати савремене и еколошки прихватљиве технологије и активности у 
простору; 

- обезбедити радну снагу за случај евакуације привреде за ратне потребе; и 
- формирати мрежу складишта и магацина потребних прехрамбених и других 
артикала, што све треба да буде дефинисано у мирнодопским условима. 

 
г. Мере заштите који се односи на инфраструктуру 
 

- у циљу заштите и функционисања инфраструктурних система у ванредним 
условима, обезбедити да сви инфраструктурни системи буду централно повезани 
и да се њима управља са једног места; 

- у циљу обезбеђења водоснабдевања насеља у ванредним ситуацијама, 
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пожељно је имати више гравитационих извора водоснабдевања, због могућности 
загађења вода (отровима, земљотресом, поплавом и сл.), као и алтернативне 
изворе водоснабдевања у случају акцидента и ратних разарања, а у 
мирнодопским условима треба обезбедити хигијенску исправност земљишта и 
подземних вода, посебно бунара и јавних чесми, нарочито оних које се користе за 
пиће; и  

- потребно је и даље проширивање мреже локалних путева.  
 
д. Мере заштите који се односи на режим изградње насеља у урбанистичком смислу 
 

- обезбедити функционално зонирање територије насеља (радне зоне, становање, 
јавне службе, зелени простори и сл.)  

- обезбедити слободне просторе у насељима који ће бити заштићени од пожара и 
рушевина, а истовремено добро повезани са саобраћајницама и водотоковима  

- при изради урбанистичких планова и пројеката у складу са условима надлежне 
службе одбране планирати изградњу заштитних склоништа, као основне мере 
заштите људи и материјалних добара у случају ратне опасности   

- у циљу заштите и функционисања урбаних и руралних система планирати такве 
режиме изградње којима ће се обезбедити минимизирање неповољних ефеката 
ратних разарања на објекте и људство, обезбедити правци евакуације итд.  

 
Наглашава се да је при изради планске и пројектне документације потребно поштовати 
сву релевантну законску регулативу из домена одбране, заштите од елементарних 
непогода, правилнике о техничким нормативима за склоништа и поједине објекте, као и 
прописе о усклађивању просторних и урбанистичких планова са потребама народне 
одбране и заштите од ратних дејстава.   
 
Заштита од елементарних непогода и технолошких удеса 
 
У погледу угрожености простора од дејстава елементарних непогода и технолошких 
удеса (акцидената) основне опасности прете од појаве дејства различитих врста 
елементарних непогода, и то пре свега као последица дејства ерозионих процеса, 
покренутих клизишта на падинским теренима, бујичних токова и плављења 
пољопривредних и стамбених површина, односно појаве пожара, града и земљотреса. 
Одсуство већих индустријских капацитета на планском подручју узроковало је да 
могућност од удеса и индустријских акцидената буде сведен на минималну меру. 
 
Планске мере које се односе на заштиту простора од дејстава елементарних непогода 
односе се на:  
 

- при изградњи треба водити рачуна да се сва изградња путева и осталих објеката, 
планира и гради изнад кота трагова великих вода, односно у складу са подацима 
о максималном нивоу подземних вода у тлу;  

- примена техничких норми (асеизмичка градња) приликом изградње објеката; 
- потпуну регулацију корита бујичних токова на подручју Општине ради смањивања 
могућности од изненадне појаве поплавних таласа; 

- примену антиерозионих мера у подручјима која су потенцијално угрожена 
ерозионим процесима, што подразумева селективно пошумљавање, спречавање 
нерационалне сече стабала, перманенту контролу стања на овим подручјима од 
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стране Општинског штаба цивилне заштите, забрану градње стамбених и других 
објеката без неопходне комуналне инфраструктуре, итд.;  

- приликом изградње водоводне мреже препоручује се постављање уличних 
хидраната и прикључака за воду (посебно у близини насеља и будућих радно-
привредних зона); 

- избегавати лоцирање виталних насељских функција дуж раседних зона или у 
подручју терена са уоченим карактеристикама природне нестабилности; 

- у насељеним местима је обавезно организовање добровољне ватрогасне службе 
и система контроле и праћења у случају да дође до пожара. С обзиром да се ради 
о мањим насељима ову улогу могу да врше становници. Посебно је важна израда 
Плана заштите од пожара на општинском нивоу која треба да уважава обавезу 
обезбеђења саобраћајне приступачности шумским путевима и стварању услова за 
одржавање противпожарних баријера који ће делити шумске комплексе на мање 
сегменте и смањити потенцијални ниво ризика; 

- приликом димензионисања водоводне мреже у већим центрима један од 
критеријума треба да буде и евентуална потреба за гашењем пожара. У погледу 
изградње треба се опредељивати за објекте који ће имати што већи степен 
ватроотпорности; 

- мере заштите од атмосферских елементарних непогода (град, ветар) обухватају 
одржавање и по потреби проширење постојеће мреже противградних станица и 
успостављање и одржавање њихове директне везе са РХМЗ.  

- заштита од зимских непогода (лавине, ветроизвале, снежни намети и сл.) у 
брдско-планинском делу општине и од летњих непогода (суше, бујице и сл.) 
обухватиће изградњу неопходних инфраструктурних и супраструктурних садржаја, 
пажљиво коришћење шумских површина и њихово селективно пошумљавање.  

 
По питању заштите од акцидентних загађења, основне мере заштите се заснивају на 
управљању ризиком од удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу последица; 
процену ризика; планирање мера за превенцију удеса или смањење ризика; 
организовање мера приправности и одговора на удес; као и планирање мера санације од 
последица удеса. Мере заштите треба спроводити: за постојеће објекте и технологије 
(производња, складиштење, утовар, транспорт, претовар штетних и опасних материја), 
кроз превентивне мере и мере сталног надзора; за нове објекте, технологије и радове, као 
и код реконструкција постојећих, кроз обавезну израду процене утицаја и процене ризика 
на животну средину; израдом Мапе хазарда, чиме ће се утврдити потенцијални извори 
удесних загађења и правци транспорта опасних и штетних материја. 
 
Посебна мера заштите од акцидентних загађења представља и строга контрола 
саобраћајне полиције свих возила која транспортују опасне и штетне материје државним 
путевима, с обзиром на близину путева речним токовима и локалним извориштима и 
могућем загађењу плитких издани услед неконтролисаног истакања опасних материја из 
транспортних возила у околно земљиште. 
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III   ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ТЕРИТОРИЈА ЗА КОЈА НИЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације 
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације представљају скуп међусобно зависних 
правила, услова и елемената за образовање и уређење грађевинских парцела, 
утврђивање регулационе и грађевинске линије, међусобног положаја, висине и спољног 
изгледа објекта, као и других елемената неопходних за спровођење Плана – издавање 
Локацијске и Грађевинске дозволе.     
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације односе се на све намене у оквиру 
грађевинског, пољопривредног, шумског и водног земљишта. Правилима урбанистичке 
регулације дефинисани су урбанистички показатељи (намена, индекс или степен 
изграђености, индекс или степен искоришћености, спратност) и други плански елементи 
за одређивање величине, облика и површине објекта и начина његовог позиционирања на 
парцели. Правилима парцелације дефинисани су плански елементи за одређивање 
величине, облика и површине грађевинске парцеле као и регулациони или нивелациони 
елементи за њено обележавање. 
 
Општа правила урбанистичке регулације и парцелације 
 

- Намена простора 
- Урбанистички показатељи 
- Услови за формирање грађевинске парцеле 
- Типологија објеката 
- Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинских 
парцела 

- Правила за постојеће објекте 
- Правила за нове објекте – највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле, спратност и висина објеката, минимална међусобна 
удаљеност објеката и од граница парцеле, услови за изградњу других објеката на 
истој грађевинској парцели и начин обезбеђивања приступа парцели и простора 
за паркирање возила 

- Правила за позиционирање грађевинских елемената објекта 
- Правила за архитектонско обликовање објеката 
- Правила за слободне и зелене површине на парцели 
- Правила за ограђивање грађевинске парцеле 

 
Намена простора  
 
Према специфичном начину коришћења грађевинског, пољопривредног, шумског и водног 
земљишта, издвојене су намене: 
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Грађевинско земљиште 
 

- породично становање; 
- зоне концентрисаних привредних и комерцијалних делатности; 
- саобраћај и саобраћајне површине; 
- објекти у функцији туризма, инфраструктуре; и 
- спортски комплекси. 
 

Пољопривредно земљиште 
 

- објекти у функцији пољопривреде. 
 
Шумско земљиште 
 

- објекти у функцији шумарства. 
 
Водно земљиште 
 

- објекти поред воде; и 
- објекти на води. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи (индекс или степен искоришћености и максимална висина 
објекта) дефинисани су као максималне дозвољене вредности за ниво парцеле за сваку 
намену и типологију градње. 
 
За подручје овог Плана обухваћено важећим урбанистичким плановима, примењују се 
урбанистички показатељи дефинисани тим плановима за сваку појединачну доминантну 
намену простора. 
 
Општа правила парцелације 

 

Грађевинска парцела јесте део 
грађевинског земљишта, са приступом 
јавној саобраћајној површини, која је 
изграђена или планом предвиђена за 
изградњу.  
Регулациона линија јесте линија која 
раздваја површину одређене јавне намене 
од површина предвиђених за друге јавне и 
остале намене. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и 
испод површине земље и воде до које је 
дозвољено грађење основног габарита 
објекта.   

 

 
 

ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
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Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима. 
 
Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на саобраћајницу. Уколико 
нема директан приступ, у изузетним случајевима може имати колски прилаз са друге 
парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 2,50m, под условом да најудаљенија 
тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта. Уколико није испуњен овај услов, 
минимална ширина сукорисничког приступа износи 3,50 m. 
 
Грађевинска парцела може се укрупнити 
препарцелацијом или делити парцелацијом до 
минимума утврђеног овим правилима, а у складу 
са дефинисаним наменама и типологијом градње. 
 
На предлог власника, односно закупца постојеће 
катастарске парцеле врши се исправка граница 
суседних парцела у складу са законом и у складу 
са правилима овог Плана. 
 
При формирању грађевинских парцела 
парцелацијом или препарцелацијом максимално 
уважавати постојеће катастарске парцеле. 
 
Планом су дефинисане минималне величине 
парцела (минимална површина парцеле и 
минимална ширина парцеле према саобраћајници) 
за сваку појединачну намену, a према типологији 
градње. 

   
 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ПАРЦЕЛАЦИЈА 
 
Типологија објеката 
 
Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу концепт изградње, тј. 
типологију објеката: 
 

- слободностојећи (објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле); 
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске 
парцеле); и 

- у прекинутом низу или једнострано узидани ("двојни") (објекат на парцели 
додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле). 

 
Положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу на: 
 

- регулацију саобраћајнице; 
- бочне суседне парцеле; и 
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- унутрашњу суседну парцелу. 
 
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не ометају 
функционисање објекта на парцели, инфраструктурну мрежу, као и функционисање и 
статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција 
грађевинских равни у оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
 
Грађевинска линија приземља се дефинише посебно, уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом.  
 
Грађевинска линија је обавезујућа када се објекат мора поставити на њу (нпр. када се 
поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати дефинисано растојање 
до регулационе линије). У осталим случајевима грађевинска линија даје максималну 
границу градње, тј.границу до које је дозвољено (али не и обавезно) постављање објекта. 
 
На једној грађевинској парцели дозвољена је изградња једног или више објеката у 
зависности од намене и типологије градње. 
 
Правила за позиционирање објеката на парцели (минимално растојање грађевинске од 
регулационе линије, минимална удаљења од граница парцеле, минимална међусобна 
растојања објеката и др.) планом су дефинисана за сваку појединачну намену у складу са 
типологијом градње. 
 
У зони у којој постоје изграђени објекти, као и за објекат који има индиректну везу са 
јавним путем преко приватног (сукорисничког) пролаза, позиција објекта на парцели 
(минимално растојање грађевинске од регулационе линије, минимална удаљења од 
граница парцеле, минимална међусобна растојања објеката и др.) утврђује се 
Локацијском дозволом у складу са овим правилима за одговарајућу типологију градње и 
на основу позиције већине изграђених објеката у блоку (зони, окружењу). 
 
Висинска регулација 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца. Нулта (апсолутна) 
кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 
 
У односу на нагиб терена, висина објекта је: 
 

- на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за 
објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

- на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте 
до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m - растојање 
од нулте коте до коте слемена, односно венца; 

- на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте 
до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00m - растојање од коте 
нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 
2,00m; 
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- на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од 
коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте 
слемена (венца); и 

- на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта 
утврђује се применом претходних тачака. 

 
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60m, рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном 
случају.  

 
ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА 

Релативна висина објекта је она која се 
одређује према другим објектима или 
ширини регулације.  
Општа правила за релативну висинску 
регулацију: 
- висина новог објекта не сме бити 

већа од 1,5 ширине регулације улице, 
односно растојања до грађевинске 
линије наспрамног објекта; и 

- висина венца новог објекта усклађује 
се са венцем суседног објекта. 

 
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта, и то: 
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ОДРЕЂИВАЊЕ КОТЕ ПРИЗЕМЉА 

- кота приземља нових објеката на 
равном терену не може бити нижа од 
коте нивелете јавног или приступног 
пута; 

- кота приземља може бити највише 
1,20m виша од нулте коте; 

- за објекте на терену у паду са 
нагибом од улице (наниже), када је 
нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,20m нижа од коте нивелете 
јавног пута; 

- за објекте на терену у паду са 
нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих 
тачака овог члана; и 

- за објекте који у приземљу имају 
нестамбену намену кота приземља 
може бити максимално 0,20m виша од 
коте тротоара (денивелација до 1,20m 
савладава се унутар објекта). 

 
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. Дубину и начин фундирања обавезно је ускладити 
са одређеним карактеристикама тла. 
 
Правила за постојеће објекте 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, степен заузетости парцеле, 
спратност) већи од параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања (доградње, надградње и сл.).  
 
У случају замене објекта новим, поштовати све параметре и условљености дефинисане 
овим Планом. Ово правило важи и за постојеће објекте који не испуњавају друге услове 
овог Плана (удаљења од граница парцеле, удаљења од суседних објеката и др.). 
 
За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања 
од вредности утврђених овим правилима за све типологије, у случају реконструкције, на 
странама ка суседу није дозвољено постављати отворе стамбених просторија. 
 
Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу урбанистичких 
параметара датих овим Планом, могућа  је доградња, односно надградња, уколико се 
може обезбедити потребан број паркинг-гаражних места на парцели, уз поштовање 
следећих услова: 
 

- доградња може бити извршена у виду анекса, односно у приземљу или другим 
деловима и етажама објекта, у складу са правилима овог Плана; 
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- дограђивање се мора изводити тако да се не наруши однос према суседним 
објектима, тј. обавезно је поштовати правила о позиционирању објеката на 
парцели; 

- дограђени део објекта мора бити у складу са постојећим елементима објекта, у 
истој, односно усклађеној материјализацији и композицији; 

- надградња нових етажа постојћих објеката могућа је у оквиру Планом дозвољених 
висина; 

- код надзиђивања постојећих етажа поштовати правила везана за упуштање 
делова објекта (балкони, терасе, настрешнице и сл.) ван грађевинске линије, а у 
случају да постојећа грађевинска линија превазилази максималну дефинисану 
линију грађења није дозвољено упуштање делова објекта; 

- надзидани део објекта мора бити изведен у складу са постојећим делом зграде 
(прозорски отвори, балкони и терасе морају бити постављени у складу са 
постојећим отворима, балконима, терасама и др.); 

- није дозвољено формирање отвореног степеништа на фасади објекта већ 
дограђенa степеништа морају бити заштићенa од спољних утицаја; и 

- приликом доградње дозвољено је формирање кровних баџа које морају бити 
постављене у складу са прозорским отворима, терасама и балконима на 
постојећем делу фасаде. 

 
Правила за нове објекте 
 
Код постојећих блокова (потпуно или делимично формираних), грађевинска линија према 
регулацији која је дефинисана постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа је за 
положај грађевинске линије планираних објеката. 
 
Висину новог објекта у блоку ускладити са преовлађујућом висином објеката у блоку, 
наспрамном блоку и окружењу. 
 
Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз претходно 
прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том случају, на 
калканском зиду новог објекта забрањени су било какви наспрамни отвори. 
 
На калканском зиду новог објекта у низу односно новог једнострано узиданог објекта 
према суседном постојећем објекту на граници прцеле, а који има изграђен светларник, 
обавезна је изградња светларника исте величине и симетричног постојећем светларнику. 
 
У светларнику објеката у низу или двојних објеката дозвољени су наспрамни отвори 
помоћних просторија и степеништа. 
 
Правила за позиционирање грађевинских елемената објеката 
 
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни 
дефинисаних грађевинским линијама, али су Планом дозвољена и одређена одступања 
појединих делова објеката од грађевинске и регулационе линије. 
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Упуштање делова објекта у јавну површину (одступање од регулационе линије) 
 
Код објеката постављених на регулацији (грађевинска и регулациона линија се поклапају), 
дозвољена су следећа одступања тј. упуштања делова објекта у јавну површину 
саобраћајнице (тротоар): 
 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
 

- излози локала - 0,30m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 
3,00m (испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу); 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00m 
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m; 

- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00m од 
спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m; и  

- конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
 

   
ИЗЛОЗИ НАДСТРЕШНИЦЕ  РЕКЛАМЕ 

 
УПУШТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ЈАВНУ ПОВРШИНУ (НИВО ПРИЗЕМЉА) 

 
Грађевински елементи на нивоу првог 
спрата и виших спратова (еркери, доксати, 
балкони, терасе, надстрешнице и сл.) могу 
прећи регулациону линију максимално 
1,20m, али само у случају када најмања 
ширина тротоара износи 3,00m и на 
висини изнад 3,00m. У том случају, укупна 
површина грађевинских елемената не 
може бити већа од 50% уличне фасаде 
изнад приземља, 
 

УПУШТАЊЕ ГРАЂ. ЕЛЕМЕНАТА У ЈАВНУ ПОВРШИНУ 
(НИВО ПРВОГ СПРАТА И ВИШИХ СПРАТОВА) 
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Упуштање делова објекта ван грађевинске линије 
 
Грађевински елементи објекта (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице 
са и без стубова и сл.) могу да пређу дефинисану грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 
 

- 1,20m на делу објекта према предњем дворишту, с тим да укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 50% уличне фасаде изнад 
приземља; 

- 0,60m (односно 0,90m) на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање 
објекта од границе суседне парцеле минимум 1,50m (односно 2,50m); у оба 
случаја укупна површина грађевинских елемената не може бити већа од 30% 
бочне фасаде изнад приземља; и 

- 1,20m на делу објекта према задњем дворишту ако је минимално растојање од 
линије суседне грађевинске парцеле 5,00m, с тим да укупна површина 
грађевинских елемената не може бити већа од 30% фасаде према задњем 
дворишту (изнад приземља). 

 

 

УПУШТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ВАН ДЕФИНИСАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
 
Упуштање подземних етажа ван грађевинске линије 
 
Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, 
али не и регулациону линију према јавној површини. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле. 
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Позиционирање отворених спољних степеница 
 

     

Отворене спољне степенице могу да се 
поставе на предњи део објекта ако је 
грађевинска линија 3,00m увучена у 
односу на регулациону линију и ако 
савлађују висину до 0,90m. Уколико 
овакве степенице савлађују висину преко 
0,90m онда улазе у габарит објекта. 
Ако се степенице постављају на бочни 
или задњи део објекта не смеју ометати 
пролаз и друге функције дворишта. 

 
Правила за архитектонско обликовање објеката 
 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
дефинишу се  идејним и главним архитектонским пројектом. Спољни изглед објекта који 
представља културну вредност или се налази у зони заштите, усклађује се са 
конзерваторским условима. 
 
Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција 
неискоришћеног поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни 
простор. 
 
Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формира 
поткровље у више нивоа. 
 
За осветљење корисног простора у таванима или поткровљима користити прозоре 
постављене у равни крова или вертикалне кровне прозоре – кровне баџе. На једном 
објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини. Максимална дозвољена 
чиста висина кровне баџе је 260cm од коте пода. Највећа дозвољена укупна површина 
основе кровних баџа је 30% површине основе крова. Облик и ширина баџе морају бити 
усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на доњим етажама.  
 
Мансардни кров пројектовати као традиционални мансардни кров, уписан у полукруг. 
Мансардни кров обавезно је решити у једној етажи, не сме имати препусте или на други 
начин изаћи ван основног габарита објекта. Вертикални мансардни прозори или излази 
на лођу се могу поставити само на стрмију раван мансардног крова. Максимална висина 
унутрашње преломне линије стрмије и блаже кровне равни мансардног крова, рачунајући 
од коте пода је 240cm.  
 
Правила за слободне и зелене површине на парцели 
 
Минимални проценат зелених површина и специфичности уређења слободних површина 
парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и типологију градње. 
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Правила за ограђивање грађевинске парцеле 
 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати 
зиданом оградом до максималне висине од 
0,90m (рачунајући од коте тротоара) или 
транспарентном оградом до висине од 
1,40m. Ограда грађевинских парцела 
привредних и комерцијалних објеката 
(радни и пословни објекти привредно - 
радних зона, складишта, радионице и сл.) 
може бити зидана или транспарентна до 
максималне висине 2,20m. 

 
Изузетно, грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом и веће висине уз 
сагласност суседа, али не више од 2,20m. 
 
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију 
висину одређује надлежна општинска служба. 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  
 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади 
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40m 
(или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40m уз сагласност суседа). Све 
врсте ограда постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде 
буду на земљишту власника ограде.  
 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
 
Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90m од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Дужину ограде која је висине до 0,90m одређује 
општинска служба надлежна за послове саобраћаја. 
 
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност 
по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који 
одреди надлежна општинска служба. 
 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације за породично становање 
 
Породично становање чине појединачно изграђени објекти на засебним парцелама. 
Поред општих правила регулације и парцелације, дефинисана су појединачна правила 
која су карактеристична за породично. 
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Намена објеката 
 
Објекти су стамбене намене са једним или више станова и елементима пољопривредног 
домаћинства. Изражена је тенденција трансформације мешовитих домаћинстава 
(становање и пољопривредне делатности) у непољопривредна. 
 
На парцелама породичног становања могу бити заступљене и друге компатибилне 
намене: трговина, пословање, производња, услуге и др., које се претежно развијају у 
приземљима објеката. У зонама породичног становања дозвољене су делатности које не 
угрожавају основну намену – становање као и животну средину. 
 
Урбанистички показатељи 
 
За породично становање у свим насељима у обухвату Плана дефинисани су максимални 
урбанистички показатељи: 
 
породично 
становање 

макс.степен 
заузетости (С) 

макс.  
висина објекта (у m) 

мин.% зелених 
површина 

парцеле < 
600m2 40% 5 30% 

парцеле > 
600m2 30% 8 40% 

 
Типологија објеката 
 
Породични стамбени објекти према типологији градње могу бити слободностојећи, у 
непрекинутом низу (двострано узидани) или у прекинутом низу (једнострано узидани тј. 
последњи у низу или двојни).  
 

 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ 

 
 
НИЗ – ПРЕКИНУТИ / 
НЕПРЕКИНУТИ 

 
ЈЕДНОСТРАНО УЗИДАНИ / 

ДВОЈНИ 
 
Правила парцелације 
 
Породични и викенд стамбени објекти се граде на засебним грађевинским парцелама. 
Није дозвољена изградња више објеката на парцели осим пратећих помоћних објеката: 
објекти у служби пољопривреде, радионице, гараже, вртни павиљони, стаклене баште, 
затворени базени, фонтане, спортски терени и сл., макс. површине 50m², појединачно по 
објекту. 
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Изградња другог објекта (стамбеног, пословног, привредног, пољопривредног и др.) на 
истој парцели (уз обезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се само на 
парцелама већим од 1200m². 
 
Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, мора да има 
колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 2,50m, под 
условом да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта. Уколико 
није испуњен овај услов, минимална ширина сукорисничког приступа износи 3,50 m. 
 
Минимална величина парцеле и ширина фронта према улици за породичне и викенд 
стамбене објекте дефинисани су према типологији градње: 
 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ У НЕПРЕКИНУТОМ НИЗУ 

мин.површина парцеле = 400m2  мин. површина парцеле= 250m2

мин. ширина парцеле = 12m мин. ширина парцеле = 6m
ЈЕДНОСТРАНО УЗИДАНИ / ДВОЈНИ / ПОСЛЕДЊИ 

У НИЗУ 
 

  

мин. површина парцеле = 200m2

мин.ширина парцеле = 10m
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Положај објекта на парцели 
 
За позиционирање објеката породичног и викенд становања на парцели поред општих 
важе и следећи услови: 
Растојање између грађевинске и регулационе линије за породичне и викенд стамбене 
објекте одређује се према постојећој регулацији осим за објекте који су постављени у 
регулисаном делу улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају 
(првенствено полуатријумски тип изградње).  
 
Препорука за удаљење грађевинске од регулационе линије нових објеката у зонама где 
нема формиране регулације је 5,0m.  
 
Позиција породичних и викенд објеката на парцели дефинисана је у складу са 
типологијом објеката: 
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ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ 

 
 
 
 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

- минимално растојање од бочног 
суседног објекта = 4,0m,  

- минимално растојање грађевинске 
линије објекта од бочне границе 
парцеле: 

- на делу бочног дворишта северне 
оријентације = 1,50m (у том случају на 
калканском зиду дозвољени су само 
отвори помоћних просторија и 
степеништа, са минималним 
парапетом 180cm), 

- на делу бочног дворишта јужне 
оријентације = 2,50m, 

- минимално растојање објекта од 
задње границе парцеле = ½ висине 
објекта (али не мање од 4,0m). 

 
 

ПРЕКИНУТИ НИЗ /  
ЈЕДНОСТР.УЗИДАНИ /ДВОЈНИ 

- минимално растојање од бочног 
суседног објекта (једнострано 
узиданог или слободностојећег) = 
5,5m, 

- минимално растојање грађевинске 
линије објекта од бочне границе 
парцеле = 4,00m, 

- минимално растојање објекта од 
задње границе парцеле = ½ висине 
објекта (али не мање од 4,0m). 

 

 
 

НЕПРЕКИНУТИ НИЗ 

- минимално растојање од бочног 
суседног објекта = 0,0m,  

- растојање грађевинске линије 
објекта од бочне границе парцеле = 
0,0m, 

- минимално растојање објекта од 
задње границе парцеле = ½ висине 
објекта (али не мање од 4,0m). 

 
Правила за помоћне објекте на парцели 
 
На великом броју парцела породичног и викенд становања присутни су поред стамбених 
и помоћни објекти као и елементи пољопривредног домаћинства, тј. економског 
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дворишта: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, магацини хране за сопствену 
употребу, мањи објекти за смештај стоке, производњу, прераду и складиштење 
пољопривредних производа и слично. Наведене објекте могуће је планирати под 
условима задовољења свих хигијенских захтева и прописа, и то ван централне зоне у 
оквиру грађевинског подручја градског насеља. 
 
Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али 
се површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању процента заузетости 
парцеле.  
 
Максимална висина помоћних објеката износи 5m. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА СЕОСКОГ ДВОРИШТА 

Стамбено двориште садржи: објекте за 
становање и помоћне објекте уз 
стамбени објекат (летња кухиња, гаража, 
остава, надстрешница и слично). 
Дозвољена је организација 
пољопривредне производње на нивоу 
окућнице са садржајима повртарства и 
воћарства.  
Економско двориште садржи економске 
и помоћне објекте. Економски објекти су 
објекти за смештај стоке, производни 
објекти, објекти за прераду 
пољопривредних производа, објекти за 
складиштење пољопривредних 
производа, као и гараже за 
пољопривредну механизацију, машине и 
возила.  

 
Помоћни објекти у економском дворишту су гараже или надстрешнице за пољопривредну 
механизацију, машине и возила, као и оставе, гараже и сл..  
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. На парцели са нагибом терена од 
јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на 
највишој коти уз јавни пут.  
 
Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне 
објекте: 
 

- међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим 
да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; 

- минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке  је 
15m; 

- минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6m а од границе 
суседне парцеле 3m; 

- ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, 
односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој коти;  
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- отпадне воде и ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену 
септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине;  

- ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1m; и 

- сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру 
стамбеног подручја. 

 
Правила урбанистичке регулације и парцелације за комерцијалне и привредне 
делатности 
 
Комерцијални објекти су објекти претежно намењени за комерцијалне делатности: 
трговина, угоститељство, занатство, пословне, финансијске услуге и други пословни 
простори. Комерцијалне делатности могу бити организоване као: 
 

- појединачни садржаји у ткиву; и 
- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама. 
 

Привредни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: индустријска и 
занатска производња, објекти саобраћајне привреде, складишта, продајни објекти, и 
др..Привредне делатности могу бити организоване као: 
 

- појединачни садржаји у ткиву;  
- производни комплекси у привредним зонама; и 
- привредне зоне посебне намене. 

 
Поред општих правила регулације и парцелације који важе за све објекте у грађевинском 
земљишту, дата су и посебна правила за комерцијалне и привредне објекте: 
 

- појединачни комерцијални и привредни садржаји у ткиву; и 
- комерцијално - пословни и производни комплекси у привредним зонама. 

 
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у стамбеном ткиву  
 
У оквиру стамбеног ткива развијају се појединачни комерцијални, пословни и привредни 
садржаји чији је просторни развој условљен потребама околних корисника. 
 
Намена објеката 
 
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива су: 
 

- комерцијални и сродни садржаји локалног снабдевања и услуга: продавнице, 
пословни простори, ресторани, итд.; и 

- мање производне јединице – мали производни погони: мале фирме, пекарска 
производња, механичарске радионице, мања складишта грађевинског материјала, 
прерада пластичних маса, итд. 

 
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се 
организовати као:  
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- самостални објекат на парцели,  
- у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем 
дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели, уколико је 
парцела већа од 2000m2. 

 

 

самостални објекат у склопу стамбеног објекта  
(у приземљу) 

у склопу стамбеног објекта  
(на парцели) 

 
ПОЈЕДИНАЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ПРИВРЕДНИ САДРЖАЈИ У СТАМБЕНОМ ТКИВУ  

 
Правила регулације и парцелације  
 
За  комерцијалне и привредне објекте у ткиву важе иста правила урбанистичке регулације 
и парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, парцелација, 
позиционирање објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво у складу са типологијом 
изградње. Такође, поред општих и правила за становање исте типологије, важе и следећа 
правила: 
 

- приступи-улази у комерцијално-пословне или привредне делове објеката морају 
бити одвојени од улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не 
ометају коришћење станова; 

- уколико јединица комерцијалног објекта или малог производног погона нема 
директан приступ на саобраћајницу, мора имати обезбеђен колски прилаз са 
друге парцеле (сукориснички) минималне ширине 3.50m; 

- организација парцеле комерцијалног објекта или производног погона мора бити 
таква да не угрожава функционисање контактних парцела друге намене; 

- својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или привредни 
објекат не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења, 
односно не може бити изграђен од неквалитетних материјала; 

- приступи – улази у јединице комерцијалног или привредног објекта морају бити 
одвојени од улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају 
коришћење стамбеног простора; 

- није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни 
материјали, грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на 
парцели – дворишту, већ се основни производни и пратећи процеси морају 
обављати у оквиру организованих делова објекта те намене; 

- привредне делатности не смеју преко дозвољене границе угрожавати квалитет 
становања у објекту, на парцели, суседству - буком, загађењем, саобраћајним 
оптерећењем и др.; и 
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- у склопу парцеле мањег привредног објекта (производног погона) неопходно је 
формирати појас заштитног зеленила у минималној ширини 3.00m према 
контактним парцелама друге намене и 6.00m према улици. 

 
Комерцијално-пословни, производни и комплекси посебне намене у привредним 
зонама 
 
Намена објеката 
 
Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном 
комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али 
најчешће су то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних зона, дуж 
примарних саобраћајница: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, итд.. 
 
Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки 
повезани или локације намењене разноврсним привредним активностима: грађевински 
погони, складишта, робно-транспортни центри и др.. 
 
Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као вишефункционални 
мешовити производно-комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне 
намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну 
средину (земљиште, ваздух и воду). 
 
Урбанистички показатељи 
 
За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату Плана дефинисани су 
максимални урбанистички показатељи: 
 

 макс. степен 
заузетости (С) 

максимална 
висина обј. (у m) 

мин. % зелених 
површина 

број паркинг места 
на 100m2 

комерцијално-
пословни 
комплекси 

50% 10 30% 2 

производни 
комплекси 50% 

до 16m  
(осим 

технол.објеката) 
30% 1 

 
Типологија објеката 
 
Објекти су најчешће слободностојећи, груписани на различите начине у јединствени 
комерцијално-пословни или производни комплекс. 
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КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ 
 
Правила парцелације 
 
Дозвољена је изградња већег броја 
објеката на јединственој парцели 
комплекса. 
За комерцијалне, пословне и 
привредне комплексе дефинисана је 
минимална величина парцеле 
(комплекса) и ширина фронта према 
улици: 
- минимална величина парцеле = 

2000m2 
- минимална ширина парцеле = 

30,00m 
Уколико грађевинска парцела нема 
директан приступ на саобраћајницу, 
може имати колски прилаз са друге 
парцеле (сукориснички) који је 
минималне ширине 3,50m. 

 
 
 

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ 
КОМПЛЕКСИ –ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 

 
Положај објекта на парцели 
 
Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални 
објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци 
(изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној површини 
(саобраћајници), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у 
залеђу парцеле. 
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КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ 
КОМПЛЕКСИ – ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА 

Минимално растојање између 
грађевинске и регулационе линије за 
објекте комплекса је  5m од регулације 
саобраћајнице (у простору између 
регулационе и грађевинске линије може 
се поставити само портирница - 
информациони и контролни пункт 
комплекса). 
 
Минимално растојање од бочних и задње 
границе парцеле је ½ висине вишег 
објекта, а не мање од 5m, уз обавезу 
садње најмање једног дрвореда.  
Међусобно растојање између објеката је 
минимално 1/3 висине вишег објекта, али 
не мање од 4m.  

 
Висинска регулација 
 
Максимална висина комерцијално-пословних објеката у комплексу је 10 m. 
 
Максимална висина привредних објеката  је 16m. Ово ограничење се не односи на 
технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну БРГП: 
димњаци, торњеви и сл.). 
 
Правила за слободне и зелене површине на парцели 
 
Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%. 
 
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни 
засади листопадне и четинарске вегетације).  
 
Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су: 
 

- 2.00m од бочних и задње границе  парцеле; и  
- 6.00m према саобраћајници. 

 
Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите и др., морају 
се остварити унутар саме парцеле. 
 
У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене 
депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну 
селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада. 
 
Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у 
делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено 
објектима или зеленилом. 
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У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 
претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 
 
Правила за посебне објекте у комплексима 
 
Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као 
што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни 
стубови, и др.. 
 
Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру 
грађевинских линија.  
 
Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује 
изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m 
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност 
ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају 
опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката. Потребна је 
верификација идејног пројекта на Комисији за планове, пре издавања Грађевинске 
дозволе. 
 
На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном 
ткиву или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, 
портирнице настрешнице, тремови и сл.. 
 
Правила развоја и коришћења елемената саобраћајне инфраструктуре 
 
Ширина појаса регулације саобраћајница 
Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се 
изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног 
пута. Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за: 
 

- државни пут I реда ширине око 25 m; 
- државни пут II реда ширине око 20 m; и 
- општински пут ширине око 15 m. 

 
Одређују се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и 
планираних коридора саобраћајне инфраструктуре на подручју Просторног плана: 
 

1) непосредни заштитни појас – простор заштитног појаса од ивице земљишног 
појаса пута ширине 20 m за државни пут I реда, 10 m за државни пут II реда, 5 m за 
јавни општински и некатегорисан пут; и 

2) појас контролисане изградње – простор контролисане изградње се пружа од 
границе непосредног заштитног појаса ширине 40 m за аутопут, 20 m за државни 
пут I реда, 10 m за државни пут II реда и 5 m за јавни општински пут. 

 
Сви путеви утврђени Просторним планом су јавни путеви и морају се пројектовати по 
прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о 
јавним путевима. Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење 
саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској 
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регулативи. Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, 
инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати. 
 
Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре вршиће се у складу са следећим 
правилима: 
 
Друмски саобраћај 
На основу Закона о јавним путевима мрежу путева неког простора чине јавни путеви и 
некатегорисани путеви. Јавни путеви чине категорисану путну мрежу и деле се на: 
 
- државне путеве I реда; 
- државне путеве II реда; 
- општинске путеве; 
- улице. 
 
Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне 
траке или ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака – 
ивичњаке. Ширина и број коловозних трака дефинисане су категоријом пута. 
 
Кроз пројекте путних објеката (мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, тунели, 
пропусти, итд.), обавезно је предвидети и екодукте, зависно од теренских услова, 
надземне или подземне прелазе, односно пролазе, како би се избегло стварање 
еколошких баријера. 
 
Ширина коловоза на државним путевима I реда ван насеља је минимално 7,70 m 
(укључујући ивичне траке од 2x0,35 m), а на постојећим и планираним државним путевима 
II реда је минимално 7,10 m (укључујући ивичне траке од 2x0,30 m).  
 
Ширина коловоза на државним путевима II реда је минимално 7,10 m (укључујући 
ивичне траке од 2x0,30 m). Кроз насељена места је обавезна изградња обостраних 
тротоара минималне ширине 1,5 m. 
 
Општински путеви повезују поједине делове општине и града са центрима и зонама 
активности или становања. То су саобраћајни потези намењени јавном и индивидуалном 
путничком саобраћају. Ширина коловоза на општинским путевима је минимално 5,50 m (уз 
обезбеђивање ивичних трака од 2x0,20 m). Поједине трасе предвиђених путева постоје 
али припадају некатегорисаној путној мрежи и немају задовољавајуће елементе 
геометрије коловоза и квалитета коловозног застора, те је потребна њихова 
реконструкција. Приоритете у реконструкцији је потребно дефинисати и анализирати кроз 
израду Плана реконструкције путне мреже, у коме ће се дефинисати дугорочни развој и 
динамика одржавања путне мреже, уз израду базе података путне мреже за територију 
целе Општине. 
 
Мрежа некатегорисаних путева у и ван насеља развијаће се у складу са развојем 
насеља и могућностима локалне заједнице, што ће се дефинисати урбанистичким 
плановима. Потребу за изградњом некатегорисаног пута ће донети надлежне општинске 
службе у сарадњи са месним заједницама, док ће се њихова детаљна траса утврдити 
кроз израду техничке документације. У графичком делу Плана приказани су само 
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значајнији некатегорисани путеви, што не представља ограничење за трасирање нових 
праваца у складу са потребама Општине и правилима из овог Плана. 
 
Планом се предвиђа реконструкција, доградња и модернизација некатегорисаних путева 
који су од значаја за међусобно повезивање насеља у заједницама насеља и делова 
насеља у истој катастарској општини и побољшање туристичке понуде, што ће се 
детаљније разрађивати плановима ужих територијалних целина. Ширина коловоза на 
некатегорисаним путевима је минимално 3,5 m, уз обезбеђивање мимоилазница на 
сваких 100-150 m и канала за одводњавање. Уколико конфигурација терена дозвољава, 
некатегорисане путеве је потребно предвидети са елементима који су прописани за 
општинске путеве. 
 
У зонама насеља се морају предвидети мере заштите које подразумевају изградњу 
„зелених зидова“, који би апсорбовали највећи део буке. У ту сврху предлаже се 
формирање дрвореда који би поред основне функције имали и афирмативан визуални 
ефекат. Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не 
ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја. 
 
Сходно члану 28. Закона о јавним путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05) у заштитном 
појасу поред јавног пута ван насеља забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње 
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 
 
У заштитном појасу са директним приступом на јавни пут, на основу планског документа 
за наведене типове објеката, дозвољено је градити: 
 

- станице за снабдевање моторних возила горивом; 
- аутосервисе; 
- објекте за привремени смештај онеспособљених возила; и 
- аутобазе за пружање помоћи и информација учесницима у саобраћају.  

 
Пратећи објекти морају да задовољавају хигијенско-техничке захтеве и др. 
 
Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са 
другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на 
подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се непосредно 
на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда. 
 
За саобраћајни прикључак комерцијалних објеката (бензинске станице, пословног 
комплекса, итд.) на ДП I реда, предвидети траке за успорење/убрзање. Повезивање 
појединачних локација (стамбени, стамбено-пословни објекти и др.) на државне путеве 
условљава се изградњом паралелног једносмерног сервисног пута, са минимум 1,5 m 
широким разделним појасом од ДП I реда, који ће повезивати локације дуж путног правца. 
Уколико се сервисни пут предвиђа у залеђу локација, прикључење на државни пут 
предвидети на довољно великом растојању да се не омета одвијање саобраћаја на 
истом.   
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Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом 
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно 
на који се прикључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за ДП I реда, 
20 m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 
 
Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта 
допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту буду 
озелењене травом, шибљем и другим растињем које не угрожава прегледност пута. 
 
Дуж свих путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 
одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на 
државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта. 
 
Рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, натписи којима 
се обележавају културно-историјски споменици и спомен обележја и други слични објекти, 
могу се постављати поред државних путева, на удаљености од 7 m од ивице коловоза, 
односно поред општинског пута на удаљености од 5 m од ивице коловоза. 
 
Попречни профил градских улица садржи коловоз са траком по смеру и обостране 
тротоаре. Минимални попречни профил градских саобраћајница I реда састоји се од две 
саобраћајне траке ширине 3,0 m и обострано вођених тротоара минималне ширине 2,0 m. 
Минимални попречни профил градских саобраћајница II реда састоји се од две 
саобраћајне траке минималне ширине 2,75 m и обострано вођених тротоара минималне 
ширине 1,5 m. Шире регулационе мере ових саобраћајница омогућавају организовање 
паркинг површина ван коловоза и формирање једностраних или обостраних дрвореда. 
У зависности од саобраћајног оптерећења, укрштања градских улица остварују се 
денивелисано или у нивоу са семафорском или уређеном вертикалном и хоризонталном 
сигнализацијом. 
 
Делови примарне путне мреже који су истовремено и улице у насељу, могу се на захтев 
надлежног органа Општине, разрадом кроз одговарајућу урбанистичку и техничку 
документацију, изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља 
(ширим коловозом, тротоарима и сл.) као и са путним објектима који одговарају 
потребама насеља. 
 
Уколико постоји могућност потребно је предвидети шири регулациони појас 
саобраћајница, како би се обезбедиле ивичне разделне траке са зеленилом, 
бициклистичке стазе и сл. Уколико то није могуће, бициклистичке стазе се могу водити у 
јединственом попречном профилу са саобраћајницом нижег ранга од аутопута.  
 
Код интервенција које имају за циљ проширење саобраћајница неопходна је израда 
урбанистичког плана. Реконструкција делова путне мреже мора обухватити све елементе 
попречног профила.  
 
На предлог Општине или превозника који обавља линијски превоз путника на државном 
путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност Јавног предузећа. 
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се 
изградити ван коловоза. 
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Поред обавезних услова од надлежних институција, за све радове на изградњи и 
реконструкцији саобраћајне инфраструктуре на подручју Плана потребно је прибавити 
услове заштите природе и културних добара од надлежних институција, као и сагласност 
ресорног министарства на одговарајуће студије процене утицаја на животну средину. 
 
Однос путне и комуналне инфраструктуре 
Минимална удаљеност инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, 
гасоводне и телекомуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке попречног 
профила државних путева (ножице усека или насипа или спољне ивице одводног канала). 
 
Укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре са државним путем изван 
насеља врши се тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, односно у бетонску или 
пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без 
раскопавања пута. Укрштање водова са државним путем се изводи механичким 
подбушивањем. Вертикално растојање од најниже горње коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви износи 1,35 – 1,50 m. 
 
Саобраћајни објекти 
Станице за снабдевање горивом потребно је планирати у класи малих објеката са 3-4 
точиона места и до 3.000 t претовара годишње. Неопходно је омогућити претакање свих 
врста горива, а нарочито дизела (D2) имајући у виду велику употребу пољопривредних 
машина. На појединим објектима обезбедити услове за претакање ауто гаса. 
 
Детаљније локације будућих станица за снабдевање горивом генерално треба утврђивати 
у складу са противпожарним прописима и условима које утврђују надлежни органи у 
области саобраћаја, животне средине, водопривреде и санитарне заштите. 
 
За сваку конкретну локацију потребно је урадити елаборат који садржи анализу утицаја на 
безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и 
вибрација, као и мере које треба предузети за спречавање и смањење штетних утицаја. 
 
Пратећи путни објекти као што су станице за снабдевање горивом, сервиси за путничка 
возила и аутобусе и сл. морају да задовољавају хигијенско-техничке захтеве (неометан 
прилаз, противпожарна заштита) и др. 
 
У заштитном појасу са директним приступом на државни пут дозвољено је градити 
станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени 
смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и информација 
учесницима у саобраћају, а све то на основу планског документа за наведене типове 
објеката сагледаних, ако је потребно, и у ширем региону од обухвата предметног Плана. 
 
Стационарни саобраћај 
Паркинг простори се организују пре свега у оквиру насељских групација и туристичких 
локалитета и морају бити одвојени од коловозне површине и са тврдом подлогом. Уз 
паркинг простор уз туристичке локалитете обавезно се уређује простор за задржавање 
људи са клупама, столовима, кантама за отпатке и информационим таблама. После 
завршетка грађевинских радова терен се мора санирати и уредити у складу са обавезом 
очувања пејзажних карактеристика и других вредности.  
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За туристичке капацитете у приватним објектима (тип сеоског туризма) и индивидуална 
домаћинства захтеве за паркирањем је обавезно решaвати на припадајућој парцели, док 
је код формирања нових привредно-радних зона потребно организовати јавне паркинге. 
 
Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, 
бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде. Као 
пратеће објекте јавних паркинга обезбедити мању јавну чесму и тоалет. Капацитете 
одређивати према следећим оквирним нормативима: 
 
Табела бр.11: Нормативи за димензионисање паркинг простора 

Намена 1 ПМ на: 

Становање 1 стан 
Хотел – према категорији 2 – 10 кревета 
Хотел – апартманског типа 2 апартмана 
Дом здравља, апотека 35 m2 БРГП 
Школе 1 учионицу 
Банке, поште 50 m2 БРГП 
Пословање и администрација 70 m2 БРГП 
Тржни центри 55 m2 БРГП 
Ресторани и кафане 4 – 8 столица 
Спортски објекти 10 – 14 гледалаца 
Биоскоп, дом културе 5 – 10 седишта 
Производно-прерађивачки објекти 8 запослених 

 
Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, али 
се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије 
савремених путничких аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0 
x 4,0 m.  
 
Минимално место за подужно паркирање путничких аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је 
за аутобусе 16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у следећој 
табели. 
 
Табела бр.12: Димензије паркинг места код косог паркирања 

Тип возила αº A B 

Путнички 
аутомобил 

30 
45 
60 

4,30 
5,00 
5,30 

2,20 
2,30 
2,30 

Аутобус 45 
60 

10,60 
12,00 

4,00 
4,00 

 
Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 
3,70x5,00 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска 
колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти 
простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са 
инвалидитетом износи 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 
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Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке нагиба највише 
10% и ширине најмање 1,20 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе 
морају се предвидети и у раскрсницама, односно на свим местима где је неопходно да се 
прелази са тротоара на коловоз или обрнуто. 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих 
градских саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које су 
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. 
Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета 
пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m, а за кретање 
и инвалида са помагалима 3,0 m. 
 
Новопланиране бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем у 
улицама нижег ранга од аутопута, заједно са пешацима и издвојено од другог саобраћаја.  
 
Уколико је обим моторног и пешачког саобраћаја такав да може угрозити безбедност, 
потребно је бициклистички саобраћај издвојити у посебне стазе. Бициклистичке стазе које 
ће се градити уз постојеће јавне путеве морају да имају ширину најмање од 2,5 m и 
потребно их је физички одвојити појасом заштитног зеленила минималне ширине 2,0 m 
ради безбедности свих учесника у саобраћају. 
 
Основна правила трасирања бициклистичких стаза су: користити мирне (стамбене) улице, 
избегавати улице са неповољним нагибима, трасе полагати кроз озелењене зоне, 
трасама повезивати стамбене зоне, зоне рекреације и централних активности и у зонама 
атракције планирати просторе за паркирање бицикла. Као посебне, бициклистичке стазе 
се трасирају ободом пошумљених области, кроз пошумљене области и преко ливада. 
Подлога мора омогућити несметано коришћење стаза током већег дела године. 
Препоручује се асфалт, макадам, камена стаза. Минимална ширина једносмерне 
бициклистиче стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m. 
 
Излетничке, пешачке и бициклистичке стазе потребно је изградити са високим 
хладовитим зеленилом, надстрешницама, са уређеним ватриштима и одмориштима у 
чијој изградњи треба да се користе природни материјали (дрво, камен и сл.). 
 
Излетниче стазе имаће подлоге и профиле који одговарају њиховој намени, што ће се 
утврдити посебним пројектима и уз поштовање услова заштите природе и животне 
средине. Ове стазе треба максимално да користе постојеће трасе, са минималним 
земљаним радовима и обезбеђеним одводњавањем, како би се сачувало тло, амбијент и 
окружење. 
 
Правила грађења инфраструктурних система 
 

Водопривреда
Мрежа / објекат Заштитна зона / појас Правила / могућност изградње 
Извориште 
подземних вода 

На основу хидрогеолошких 
карактеристика терена и 
могућег хазарда 
дефинисати заштитну зону 
изворишта.  

Изградња објеката и инфраструктуре условљена је 
режимом заштите изворишта (Примењује се Закон о 
водама Сл. лист РС бр. 30/10). 
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Извориште 
површинских вода 

На основу хидролошких 
карактеристика терена и 
могућег хазарда 
дефинисати заштитну зону 
изворишта.  

Цевовод сирове 
воде 

Минимум 5 m, обострано 
од ивице цеви. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална укрштања са 
осталом инфраструктуром обавити по важећим 
прописима и нормативима, уз обострану заштиту и 
под углом од 900. 

Магистрални 
водовод 

Појас заштите око главних 
цевовода износи са сваке 
стране по 2,5 m. Ширина 
појаса заштите цевовода 
ван насеља са сваке 
стране цевовода одређује 
се у односу на пречник 
цевовода: 
- ∅ 80 mm - ∅ 200 mm = 
1,5 m; 
- ∅ 300 mm = 2,3 m; 
- ∅ 300 mm - ∅ 500 mm = 
1,5 m; 
- ∅ 500 mm - ∅ 1000 mm и 
преко = 5,0 m. 

БИОДИСК Обезбедити пацелу поред 
реципијента. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња 
инфраструктуре у близини  условљена је режимом 
коришћења објекта.  

Постројење за 
пречишћавање 
отпадних вода 
привредних зона 
(ППОВПр) 

Лоцирано у оквиру 
привредних зона. 
Заштитна зона је 
површина парцеле на којој 
је објекат. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња 
инфраструктуре у близини  условљена је режимом 
заштите и коришћења ППОВПр (Примењује се 
Закон о водама Сл. лист РС бр. 30/10). 

Општинска 
канализација 

Са сваке стране габаритно 
око цевовода и колектора 
1,5 m. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална укрштања са 
осталом инфраструктуром обавити по важећим 
прописима и нормативима, уз обострану заштиту и 
под углом од 900. 

Дренажни канал Минимум 5m, обострано 
од ивице канала. 

Забранити изградњу стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња 
инфраструктуре у близини  условљена је режимом 
заштите и функционисања дренажног канала. 
Изградњу објеката и постројења у склопу и 
непосредној близини канала обавити по важећим 
прописима и нормативима (Примењује се Закон о 
водама Сл. лист РС бр. 30/10). 
За добијање сагласности за градњу објеката у 
близини дренажних канала потребно је испоштовати 
стандарде, услове и сагласности ЈВП ''Србијаводе''. 

Одбрамбени насип Минимум 5m, обострано 
од хоризонталне 
пројекције, односно 
ножице насипа. 

Забранити изградњу стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња 
инфраструктуре у близини  условљена је режимом 
заштите и функционисања одбрамбеног насипа. 
Изградњу објеката и постројења у склопу и 
непосредној близини насипа обавити по важећим 
прописима и нормативима (Примењује се Закон о 
водама Сл. лист РС бр. 30/10). 
За добијање сагласности за градњу објеката у 
близини насипа потребно је испоштовати 
стандарде, услове и сагласности ЈВП ''Србијаводе''. 

Водно земљиште Дефинисана површина За евентуалне активности на овим површинама 
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представља заштићену 
зону. 

обавезна је сагласност и надзор ЈВП ''Србијаводе''. 

Земљиште које се не 
брани од поплава 
(плављени терени) 

Дефинисана површина 
представља натуралну 
заштићену зону. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња 
мреже инфраструктуре на плављеном терену и у 
близини  условљена је режимом заштите и 
коришћења. (Примењује се Закон о водама Сл. лист 
РС бр. 30/10). 
За евентуалне активности на овим површинама 
обавезна је сагласност и надзор ЈВП ''Србијаводе''. 

 
Услови прикључивања мрежа инсталација на водовод и канализацију 
 
Технички услови за водовод 
 

- Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода, а осталу 
инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено 
предузеће; 

- одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и 
прорачуна које могу радити и потписати само овлашћени пројектанти; 

- дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене представке после 
извршене пробе исправности инсталације; 

- ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању; 
- органи водовода имају право да контролишу исправност инсталације уз законску 
одговорност имаоца; 

- на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити 
се смеју убацивати нови прикључци испред водомера; 

- пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може 
га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се 
сматра кривичним делом-провалом; 

- инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима; 
- цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом;  
- на пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви; 
- у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви 
неке друге инсталације, нпр.: електричне, гасне и др.; 

- кад се у истом "шлицу" спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде 
треба обложити термичком изолацијом, да се хладна вода не би загревала; 

- избегавати близину електричних спроводника који немају уземљење; 
- уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од 
дејства евентуалних лутајућих стуја одговарајућим заштитним средствима; 

- водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном нити у загрејаном стању; 
- све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком 
изолацијом; 

- притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу 
трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу 
редуцир-вентила; 

- рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5m/s а највише 2m/s, да 
би се ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима; 

- слободан натпритисак треба да буде најмање 5m воденог стуба изнад највишег 
точећег места; 
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- прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у 
правој линији, управно на уличну цев; 

- водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5m од регулационе линије, 
односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен 
са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног 
склоништа за најмањи водомер (3/4″) су 1,m x 1,2m x 1,7m. Водомер се поставља 
на мин. 0,3m од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више 
водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера; 

- уколико се у објекту налази више врста потошача (локали, склоништа, топлотна 
подстаница и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потошача 
посебно; 

- димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна; 
- шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне 
прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови); 

- унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним малтером 1:3 
за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за 
бетонске зидове; 

- на дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15сm, или 
ставити под од опеке без малтера; 

- шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде 
одговарајућом изолацијом; 

- изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за 
обезбеђење улаза у шахт; 

- обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин. 
10сm изнад коте терена или на други начин; 

- кућни прикључак извести у слоју (мин. 5сm) песка. На делу кућног прикључка 
испод саобраћајнице затварање рова предвидети шљунком;  

- уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири 
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постојење за повећање 
притиска; и 

- сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније. 
Укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5m испод 
дна регулисаног канала. 

 
Технички услови за канализацију 
 
- Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са 

водоводом (могући су изузетци); 
- квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 

Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску 
канализацију; 

- пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од ∅150mm; 

- главне одводнике из објекта где год је могуће што пре и по правој линији одвести из 
објекта ка уличној канализацији; 

- промена правца канала може се вршити само помоћу лукова а не помоћу колена; 
- изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1m испод терена; 
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- гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити 
каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6m, а максимална 3m). 
Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 
6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и 
вертикалних ломова; 

- ревизиона окна морају се још изградити на местима: 
- где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним; 
- ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1m;  
- на местима где су каскаде;  
- на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду; и  
- код правих одводника на растојању највише 24m за ∅150mm. 

- у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире 
цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка мањем; 

- сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити 
успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни 
канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче; 

- где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у 
спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим 
размацима ребара од 15mm; 

- резервоари за лед, рибу и тсл., не смеју бити директно спојени са канализацијом; 
- на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у 

дворишту и по један олучњак; 
- на једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати 

један канализациони прикључак о чему треба да постигну договор власници објеката; 
- прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и 

одржавање пре граничног ревизионог силаза; 
- прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем 

уља, масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти и уља; 
- у деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је 

увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода; 
- уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у 

озидану непропусну нужничку-септичку јаму, из које се нечиста вода односи на 
одређене депоније; 

- током прелазног периода и активности изградње интегрисане општинске канализације 
неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме. Запремина септичке јаме 
рачуна се према потошњи воде и времену трајања процеса; 

- септичке јаме поставити: 
- мин. 2m од ограде комплекса; 
- мин. 5m од објекта; 
- мин. 10m од регулационе линије; и 
- мин. 20m од бунара. 

- посебан проблем представља тзв. ''црвена вода'' као продукт кланица, тако да те 
септичке јаме подразумевају посебан режим чишћења и мониторинга; и 

- сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније. 
Укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5m испод дна 
регулисаног канала. 
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Услови за електроенергетску мрежу 
 
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката 
у складу са важећим законским прописима. 
 
Трафостанице 10/0,4 kV 
 
Трафостаницу градити као МБТС, алуминијумско стубну ТС или зидану. Удаљеност 
енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3m; 

- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора 
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника 
о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90); 

- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу; и 
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је 
могуће ближе тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а 
расплет водова што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и 
замене опреме; о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о 
присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на 
животну средину. 

 
Полагање каблова 
 

- 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно 
полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, 
а на периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим 
проводницима; 

- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7m за каблове напона до 10 kV, 
односно 1,1m за каблове 35 kV; 

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1m од 
коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама; 

- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл 
полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у 
хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања 
пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине 
пута треба да износи најмање 0,8m; 

- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа 
три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, 
али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при 
укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између 
каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају 
насатице на међусобном размаку од 1m; 

- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,5m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за 
каблове напона 35 kV; 

- при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити 
веће од 0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, 
по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова; 
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- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви 
водовода и канализације; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви 
треба да износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4m за остале 
каблове. 

- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне 
или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m за каблове 35 kV, односно 
најмање       0,3m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима 
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев; 

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или 
испод цеви гасовода; и 

- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу 
треба да буде у насељеним местима 0,8m, односно изван насељених места 1,2m. 
Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине 
најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. 

 
Извођење надземних водова 
 

- нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске 
стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади 
зграде;    

- није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер; 
- вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити 
на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски 
оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање 
хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде 
мање од 3m за водове до 20 kV, односно мање од 5m за водове напона већег од 
20 kV); 

- у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана 
изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава 
већи број људи, потребна је и механички појачана изолација; 

- није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова 
на стамбеним зградама; 

- није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив 
материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.); 

- на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал 
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, а 
износи најмање 15,0m; 

- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 
електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у 
складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 
65/88); и  

- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у 
складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96). 
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Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу 
 

- прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко једног 
огранка нисконапонске (НН) мреже напајају два или више објеката, овај огранак се 
третира као НН мрежа; 

- сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају 
двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да 
се одобре два прикључка; 

- за извођење прикључка користи се СКС; 
- прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног 
једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, 
конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу; 

- место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола 
или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода); 

- надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова 
објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво 
извођење прикључка преко зида објекта; и 

- распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту 
прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30m. За веће распоне 
обавезна је уградња помоћног стуба. 

 
Правила грађења комуникационих система 
 
Током изградње телекомуникационе мреже и објеката, потребно је уважавати следећа 
правила: 
 

- целокупна ТТ мрежа мора бити каблирана, до телефонских извода; 
- дубина полагања мора бити најмање 0,8m; 
- растојање планираних каблова од остале постојеће инфраструктуре мора бити 
према прибављеним условима, а од планиране инфраструктуре према важећим 
прописима; 

- ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тророара и коловоза, или испод 
тротоара на растојању најмање 0,5m од регулационе линије; 

- при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а 
угао укрштања треба да буде 90˚; 

- при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање 
мора бити 0,5m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове 
напона 35 kV; 

- испитати утицај далековода напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV, односно 
степен електроометања (интензитет шумова) и на основу тога изабрати материјал 
и начин заштите; 

- при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 
0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30˚, по 
могућству што ближе 90˚, а ван насељених места најмање 45˚. По правилу 
телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова; 

- уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим 
местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не 
сме да буде мањи од 0,3m; 
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- при паралелном вођењу са цевима водовода, канализације, гасовода и топловода 
најмање растојање мора бити 1m. При укрштању, најмање растојање мора бити 
0,5m. Угао укрштања треба да буде 90˚; 

- телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0,2m; 

- телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са 
важећим законским прописима; и 

- базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија, 
непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30m2) и спречити блиску 
изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити 
сигнал). 

 
Разрада правила за изградњу инфраструктурних система вршиће се урбанистичким 
плановима где ће се урбанистичким параметрима прецизирати начин вођења сваког 
појединачног инфраструктурног система. 
 

Електро мрежа и објекти
Мрежа / објекат Заштитна зона / појас Правила / могућност изградње 

Далековод 400 kV Минимум 40m, обострано од 
хоризонталне пројекције 
далековода. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња  
испод и у близини далековода условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88, Сл. лист СРЈ 
бр. 18/92). 
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан 
однос предметног далековода и објекта који ће се 
градити, уз задовољење горе поменутих Техничких 
прописа. За добијање сагласности за градњу 
објеката испод и у близини далековода чији су 
власници ''Електромрежа Србије'' и 
''Електродистрибуција'', потребна је сагласност 
поменутог власника. 

Далековод 220 kV Минимум 30m, обострано од 
хоризонталне пројекције 
далековода. 

Далековод 110 kV Минимум 25m, обострано од 
хоризонталне пројекције 
далековода. 

Далековод 35 kV Минимум 10m, обострано од 
хоризонталне пројекције 
далековода. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња  
испод и у близини далековода условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88, Сл. лист СРЈ 
бр. 18/92). 
За добијање сагласности за градњу објеката испод 
и у близини далековода чији је власник 
''Електродистрибуција'', потребна је сагласност 
поменутог власника. 

Далековод 10 kV Минимум 5m, обострано од 
хоризонталне пројекције 
далековода. 

Разводно 
постројење 400 kV 

Минимум 6ha. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња  
у близини Разводног постројења (ТС) условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88, Сл. лист СРЈ 
бр. 18/92). 
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан 
однос предметног далековода и објекта који ће се 

Разводно 
постројење 220 kV 

Минимум 4ha. 
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градити, уз задовољење горе поменутих Техничких 
прописа. За добијање сагласности за градњу 
објеката у близини ТС чији је власник 
''Електромрежа Србије'', потребна је сагласност 
поменутог власника. 

ТС 110/x kV Минимум 2-3ha. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња  
испод и у близини ТС условљена је Техничким 
прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88, Сл. лист СРЈ 
бр. 18/92). 
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан 
однос предметног далековода и објекта који ће се 
градити, уз задовољење горе поменутих Техничких 
прописа. За добијање сагласности за градњу 
објеката у близини ТС чији су власници 
''Електромрежа Србије'' и ''Електродистрибуција'', 
потребна је сагласност поменутог власника. 

ТС 35/x kV Минимум 1ha. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, а евентуална изградња  
у близини ТС условљена је Техничким прописима за 
изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ 
бр. 65/88, Сл. лист СРЈ бр. 18/92). 
За добијање сагласности за градњу објеката испод 
и у близини далековода чији је власник 
''Електродистрибуција'', потребна је сагласност 
поменутог власника. 

Гасоводна мрежа и објекти
Мрежа / објекат Заштитна зона / појас Правила / могућност изградње 

Магистрални 
гасовод (p=50 bar) 

Минимум 30m, 
обострано од ивице 
гасоводне цеви. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитном појасу. Изградња у 
близини гасовода условљена је Правилником о техничким 
условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и 
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни 
транспорт (Сл. лист СФРЈ бр. 26/85, Сл. лист СРЈ бр. 
29/97). 
За добијање сагласности за градњу објеката у близини 
гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде 
Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и 
испитивање гасовода мерно регулационих станица и 
опреме, Југас Београд, 2000. године. 

Разводни гасовод 
(p=50 bar) 

Минимум 30m, 
обострано од ивице 
гасоводне цеви. 

Градски гасовод 
(p=6/12 bar) 

Минимум 3m, обострано 
од ивице гасоводне 
цеви. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитном појасу.  
За добијање сагласности за градњу објеката у близини 
гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде 
Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и 
испитивање гасовода мерно регулационих станица и 
опреме, Југас Београд, 2000. године. 

Градски гасовод 
(p=4 bar) 

Минимум 1m, обострано 
од ивице гасоводне 
цеви. 

Главна 
мернорегулациона 
станица (ГМРС) 

50m у радијусу. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитној зони. Изградња у 
близини ГМРС условљена је Правилником о техничким 
условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и 
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни 
транспорт (Сл. лист СФРЈ бр. 26/85, Сл. лист СРЈ бр. 
29/97). 
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За добијање сагласности за градњу објеката у близини 
гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде 
Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и 
испитивање гасовода мерно регулационих станица и 
опреме, Југас Београд, 2000. године. 

Мернорегулациона 
станица (МРС) 

15m у радијусу. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитној зони.  
За добијање сагласности за градњу објеката у близини 
гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде 
Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и 
испитивање гасовода мерно регулационих станица и 
опреме, Југас Београд, 2000. године. 

Компресорска 
станица главни 
разделни чвор 
(КСГРЧ) 

15m у радијусу. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитној зони.  
За добијање сагласности за градњу објеката у близини 
гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде 
Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и 
испитивање гасовода мерно регулационих станица и 
опреме, Југас Београд, 2000. године. 

Остале енергетске мреже
Мрежа / објекат Заштитна зона / појас Правила / могућност изградње 
Продуктовод Минимум 1m, обострано 

од ивице цеви. У 
зависности од врсте 
флуида дефинише се 
шири појас заштите. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитној зони. Изградња у 
близини продуктовода дефинисаће се из Привремених 
правила грађења и важећих законских прописа. 

Топловод Минимум 1m, обострано 
од ивице цеви. 

 
Правила изградње мини хидроелектрана (мХЕ), уређење и коришћење слива 
 
Објекти и постројења мХЕ, водови, као и електроенергетски објекти потрошача из 
система мХЕ граде се, користе и одржавају у складу са законом и не смеју својим радом 
угрожавати људе и околину. У зависности од коначне величине и снаге мХЕ (капацитета 
≤10 МW), сви водени токови представљају потенцијалне локације. 
 
Објекти и уређаји за коришћење водних снага се планирају, пројектују и граде на начин 
који:  
 

- омогућава враћање воде у водоток или друге површинске воде минимум истог 
квалитета после искоришћене енергије; 

- не умањује постојећи обим и не спречава коришћење воде за водоснабдевање, 
наводњавање и друге намене; 

- не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног 
дејства вода; и 

- не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус 
вода и стање животне средине. 

 
Неопходно је да грађевински објекти буду изведени на начин да је у сваком тренутку 
осигуран еколошки прихватљиви протицај. 
 



Просторни план општине Бајина Башта  

 

            Југословенски институт за урбанизам и становање  106 
 
 

Како би заштита била што потпунија, неопходно је да се осигура средњи месечни 
минимални проток који осигурава нормални живот флоре и фауне, минимизирање утицаја 
на речни екосистем, као и одржање биоразноврсности. 
 
Нужно је дефинисање нултог стања животне средине на локацији пре градње 
потенцијалне мХЕ и успостављање система мониторинга за праћење ефеката услед 
изградње и рада погона мХЕ. 
 
Приликом пројектовања и изградње, обавезно је коришћење грађевинског камена или 
дрвета (зидови), односно црепа или шиндре (кров), ради што бољег уклапања у околни 
простор, уз предност обликовних решења објеката која мање нарушавају пејзаж. 
 
Дозвољена је и пожељна и евентуална адаптација постојећих старих млинова и воденица 
у мХЕ, без промене њихових габарита у складу са конзерваторским условима надлежних 
институција.  
 
Приликом изградње мХЕ, обавезно је подземно постављање свих потребних цевовода 
или прикључака од тачке успора до техничке зграде, као и до места упуштања воде у 
водоток. Приликом изградње мХЕ предност се даје тзв. тиролском водозахвату и мХЕ 
деривационог типа.  
 
Пре издавања локацијске дозволе, неопходно је прибавити водопривредну и енергетску 
сагласност. Обавезно је прибављање услова надлежног Завода за заштиту природе пре 
добијања локацијске дозволе и осталих релевантних услова прописаних законима за ову 
врсту објеката. 
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације за објекте туризма 
 
Уз путеве, уз зоне заштите споменика природе и културе, у природним и шумским 
комплексима и сл., дозвољена је изградња нових и реконструкција постојећих 
комерцијалних, угоститељских, рекреативних објеката, туристичких комплекса и сл.. 
 
Намена објеката 
 
Објекти намењени туризму могу бити: 
 

- смештајни: хотели, мотели, апартмани, кампинг плацеви и сл.; 
- комерцијални: продајни објекти за снабдевање корисника туристичких зона и сл.; 
- угоститељски: ресторани, кафеи и сл.; и 
- рекреативни и спортски: отворени и затворени базени, купалишта, игралишта итд. 

 
 
Урбанистички показатељи 
 
Дефинисани су урбанистички показатељи (на нивоу парцеле) за објекте намењене 
туризму у складу са наменама и дати су оријентационо тако да се приликом израде 
урбанистичких планова могу кориговати до макс. 20% и макс. једне етаже више: 
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Врста туристичког објекта 
макс. П парцеле/

комплекса 
(у m2 ) 

макс.ст. 
заузетости 

 (у %) 

максимална 
висина објекта 

(у m) 
СМЕШТАЈНИ    
 Објекти уз саобраћајнице 1000 50 8 
 Објекти у природним комплексима 2000 60  8 
 Објекти у ловишту 1000 50 5 
 Објекти уз заштитну зону споменика културе 1000 50 5 
КОМЕРЦИЈАЛНИ 500 50 5 
УГОСТИТЕЉСКИ 1000 60 4 
РЕКРЕАТИВНИ 2000 60 4 

 
Типологија објеката 
 
Објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације 
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу).  
 

 

Правила парцелације и положај објекта на 
парцели 
 
Прецизан положај објекта на парцели одређује 
се у складу са општим правилима парцелације 
или урбанистичким пројектом за сваки 
појединачан случај, а у складу са условима 
заштите и врстом земљишта на коме се објекат 
гради.  
 
Висинска регулација 
 
Максимална спратност објеката дефинисана је 
према намени туристичког објекта у претходној 
табели - Урбанистички показатељи. 
 

 
Правила за слободне и зелене површине на парцели 
 
Објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази. 
Минимални проценат озелењених површина на парцели одређује се сваки појединачан 
случај у складу са условима заштите и законским прописима за земљиште на коме се 
објекат гради.  
 
Упоредни показатељи принципа и норматива за планирање и димензионисање 
комуналних и објеката јавних служби 
 
За изградњу објеката јавних служби, у табели на стр.36 су дати су оријентациони 
параметри.  
 
До израде и доношења урбанистичких планова и пројеката, изградња комуналних 
објеката (гробља, депоније, пијаце, сточне пијаце и сл.) вршиће се према следећим 
оријентационим правилима грађења:  
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- изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за 
одређену намену и тип изградње у непосредном окружењу; 

- објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседних 
објеката, поштовати регулационе и грађевинске линије урбанистичког блока; 

- делови објеката у унутрашњости комплекса морају бити на удаљености  најмање 
2.5m од бочне границе парцеле; 

- спратност објеката ускладити са суседним објектима претежних намена у блоку; 
- удаљеност објекта од бочне и задње ивице парцеле морају бити најмање ½ 
висине објекта, а не мање од 5,0m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда, 
према стамбеној парцели;  

- удаљеност објекта мора бити најмање 1/3 висине вишег објекта, а у складу са 
потребама организовања противпожарног пута;  

- уколико на парцели или у оквиру објекта постоје садржаји или опрема који 
неповољно утичу на околину (буком, издувним гасовима, вибрацијама, прашином 
и сл.) обавезно обезбедити заштитни зелени појас густо засађеног високог и 
средњег растиња, најмање ширине 5,0m; 

- на грађевинским парцелама уз комуналне објекте могу се градити помоћни 
објекти и то: гараже, оставе, портирнице и сл.. 
 

Верски објекти и комплекси припадају категорији садржаја у којима религиозно 
становништво задовољава своје духовне потребе. У саставу парцеле верског објекта, 
обезбедити простор за изградњу пратећих садржаја са комерцијалним простором и 
слободним површинама.  
 

- параметре ускладити са специфичним карактеристикама ове намене и у, складу 
са параметрима за зону односно блок у коме су лоцирани; и 

- спратност објеката ускладити са суседним објектима претежних намена у блоку. 
 
За зелене и сточне пијаце је планирано да буду једним делом отворене, а у другом делу 
наткривене. Пратеће садржаје и евентуални низ локала предвидети уз приступну 
саобраћајницу. Препоручују се искључиво приземни објекти и то тако да формирају 
чврсту регулацију како би се у одређеној фази успоставила трговачко - пешачка зона.  
 
Гробље се може лоцирати на удаљености мин. 500 m од стамбене зоне и мин. 100m од 
саобраћајнице. Нормативи за одређивање површине планираног гробља износе:  
 

- 2,5 m² према броју становника који гравитирају гробљу; 
- величина гробног места 2 m²; и 
- однос површина за сахрањивање према површинама осталог садржаја и пејзажне 
композиције 50:50%.  

 
Реконструкцију  постојећих и изградњу нових објеката изводити у складу са условима и 
правилима за енергетски ефикасну градњу, користећи све видове обновљиве енергије, 
одговарајуће материјале за изградњу и правилну орјентацију објекта на парцели 
(осунчаност, проветреност, заштита од ветра итд.).  
 
Трансфер станице комуналног отпада представљају места на којима је могуће 
сепаратно одлагање комуналног отпада. Неопходно је обезбедити простор површине око 
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2-3 ha, са асфалтираним платоом, контејнерима за гломазни отпад, контејнерима за 
комунални отпад, монтажну надстрешницу са танковима за смештај посебног отпада 
(отпадна уља, боје, лакови, акумулатори и др.), ограду, као и зелени појас који 
представља тампон зону између њега и околних намена у простору. Водонепропусност 
површинског слоја обезбедити постављањем асфалтно бетонске подлоге, док би се 
атмосферске воде одводиле преко посебних сепаратора уља и масти у најближи 
реципијент.  
 
Приликом изградње објеката јавне намене, неопходно је обезбедити несметано кретање 
и адекватан приступ особама са инвалидитетом или отежаним кретањем.  
 
Услови за енергетску ефикасност изградње 
 
Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају 
мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области 
енергетске ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, 
односно они извори који се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а 
користе се у сектору зградарства (биомаса,  енергија ветра и сунчева енергија). То се пре 
свега односи на системе грејања и хлађења простора, као и загревање санитарне воде. 
Основне мере за повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се односе на правилан 
избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), 
регулацију-положај објекта и осветљење и слично. 
 
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу утврђене 
разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба да се 
односе на следеће интервенције: 
 

- побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и 
заменом прозора, врата,  

- замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање 
и употребу у домаћинству и пословним просторима),  

- побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати),  
- употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње. 

 
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ потпуни 
увид у стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних енергетских потреба 
објекта на основу прикупљених података и обрађених параметара. 
 
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и 
изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и 
"пасивне куће". Основу ове архитектуре представља употреба обновљивих врста енергије 
(сунчева енергије, био маса, енергија ветра) за грејање објеката у зимском периоду, 
односно смањење потребе за хлађењем просторија током лета спречавањем упада 
сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом и такозване "пасивне куће" 
представљају објекте у којима је обезбеђена пријатна температура, без обзира на 
годишње доба и спољашње климатске услове без уградње засебног система грејања, 
односно климатизације. Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног 
пројекта предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан 
енергетски ефикасан објекат:  
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- анализирати локацију, оријентацију и облик објекта, 
- применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта, 
- искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног 

осунчања;  
- користити енергетски ефикасне системе гријања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима енергије. 
 
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место 
изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. 
Објекте орјентисати према југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и 
омогућити ниском зимском сунцу да продре у његову унутрашњост. Оредити оптималан 
волумен објекта због смањења топлотних губитака. Приликом пројектовања је такође 
груписати просторије сличних функционалних захтева и унутрашње температуре, односно 
помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу. Оптимална топлотна заштита је 
једно од основних начела енергетски ефикасне градње: правилан избор спољашњег 
омотача објекта, обавезна топлотна изолација крова,односно плафона према негрејаном 
таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора у спољашњим 
зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских спољашнијх 
температура.  
 
Топлотни добици од сунца са знатним процентом учествују у укупном енергетском 
билансу објеката. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити заштити 
од претераног осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода у јужно 
оријентисаним просторијама може акумулирати топлотну енергију током дана и 
дистрибуирати је у околне просторије током ноћи. Претерано загревање током лета се 
може спречити средствима за заштиту од сунца, усмеравањем дневног светла, 
зеленилом, природним проветравањем и слично. Решења која треба примењивати са 
циљем заштите од претераног осветљења су следећа:  
 

- архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и 
др;  

- елементи спољашње заштите од сунца: покретни и непокретни брисолеји, 
спољашње жалузине, ролетне, тенде итд,  

- елементи унутрашње заштите од сунца: ролетне, жалузине, завесе;  
- елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла: холографски 

елементи, рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава - светло, стаклене 
призме и др. 

 
У циљу реализације енергетски и еколошки одрживог грађења неопходно је тежити 
смањењу губитака топлоте из објеката, побољшањем топлотне заштите спољашњих 
елемената и повољнијем односу површине и запремине објекта, повећању топлотних 
добитака у згради повољнијом оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије, 
применом обновљивих извора енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем 
енергетске ефикасности термоенергетских система.  
 
Обезбеђење енергетске ефикасности зграда обезбедити и у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр.61/2011) и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник 
РС“, бр.61/2011).  
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ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Правила урбанистичке регулације и парцелације за објекте на пољопривредном 
земљишту 
 
Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи и 
то: оранице, баште, воћњаке, винограде, плантаже, расаднике, стакленике и пластенике, 
пољозаштитне појасеве, угаре, вишегодишње засаде, ливаде, пашњаке, рибњаке, итд.. 
 
На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени за 
развој интензивне или еколошке пољопривредне производње и то у оквиру 
пољопривредног земљишта.  
 
Основни принципи 
 
- Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће 

се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник 
РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09). 

- Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим Планом. 

- Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном 
земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање. 

- Забрањено је коришћење биолошки неразградиве фолије на обрадивом 
пољопривредном земљишту. 

 
Намена објеката 
 
У зони пољопривредне производње дозвољена је изградња објеката који не угрожавају 
подручје водоизворишта и то: 
 

- магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за 
смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у 
затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, 
рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду 
пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади 
и крзнаша (фарме, кланице и сл.). 

 
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског подручја, 
могу да се граде само за властите потребе и у функцији обављања пољопривредне 
делатности.  
 
Типологија објеката 
 
Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени и 
производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално 
повезаних (производни). 
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Правила за формирање комплекса 
 
Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне 
пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње 
према следећим условима: 
 
пољопривредни објекти минимална величина комплекса
– за сточарску производњу 1ha 
– за узгој перади и крзнаша 0,5ha 
– за ратарску производњу на поседу 1ha 
– за узгој воћа и поврћа на поседу 0,5ha 
– за узгој цвећа на поседу 0,25ha 

 
Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50%, а макс. спратност П+Пк. 
 
Позиционирање објеката и  мере  заштите од утицаја пољопривреде 
 
За позиционирање  производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се 
следећа минимална заштитна одстојања: 
• од саобраћајнице (државног 

пута 1. и 2. реда и општинског 
пута) - 100m; и  

• од грађевинског подручја 
насеља - 500m*. 

*(не односи се на стакленике, 
пластенике и силосе) 
Одстојање између стамбених 
објеката и ораница (воћњака) који се 
интензивно третирају вештачким 
ђубривом и пестицидима је минимум 
800m. 
У заштитном појасу између границе 
пољопривредне парцеле и водотока 
од 10m није дозвољено коришћење 
пестицида и вештачких ђубрива. 

 
 
 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ У  
ФУНКЦИЈИ РАТАРСТВА 

 
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом 
објекта и положајем објекта у односу на насеље. Објекти за узгој стоке, перади и крзнаша 
које имају преко 50 условних грла не могу се градити на заштићеним подручјима природе 
и на подручју водозаштитних зона. 
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ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ЗА 

УЗГОЈ СТОКЕ 

Минимална заштитна одстојања између 
границе комплекса сточне фарме и 
објеката у суседству су:  

– од стамбених зграда,  државних путева 
1. и 2. реда, као и речних токова - 
200m; и 

– од изворишта водоснабдевања - 800m. 
 

 
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину 
за фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на 
основу закона. 
 
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта 
примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла. 
 
Правила за изградњу објеката за прераду и  
финалну обраду производа пољопривреде 
 
У ове објекте се сврставају објекти у којима се прерађују примарни производи биљног и 
животињског порекла (прерађивачи воћа, поврћа, лековитог биља, млека, меса и сл.). 
Поред наведених, у ове објекте могу се сврстати и објекти за занатске производе 
(производи од вуне, трске и сл.). Правила за изградњу ових објеката су: 

 
- граде се на земљиштима лошије бонитетне класе (од III); 
- поред производних капацитета, унутар комплекса могуће је планирати и градити 

објекте пословних, услужних и снабдевачких функција; 
- обавезан прилазни пут са тврдом подлогом; 
- обавезна снабдевеност инсталацијама неопходним за производни процес; 

препоручује се коришћење алтернативних извора енергије; 
- загађене отпадне воде је обавезно пречистити пре испуштања у реципијент; 
- неоргански отпад одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду; 
 
 Правила за изградњу стаја за гајење стоке – фарме 
 
- стаје за гајење стоке лоцирати на мање квалитетним типовима земљишта (V - VIII 

бонитета класе); 
- обавезна је израда Процене утицаја на животну средину; 
- објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају ка насељеном месту; 
- земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода; 
- круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност 

објекта и мора бити озелењен; 
- фарма мора бити ограђена. Висина ограде је мин. 2,0 м и мора онемогућити пролаз 

животиња; 
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- у оквиру фарме обезбедити два одвојена блока: технички (објекти за запослене - 
пословни објекти, објекат за боравак, као и потребни пратећи објекти – котларнице, 
машинске радионице, складишта) и изоловани - производни део; 

- уколико се граде фарме за узгој различитих врста животиња, производне целине за 
сваку врсту животиња морају бити међусобно удаљене 250-500 м, зависно од 
капацитета фарме, са посебним улазом и ветеринарско-санитарним чвором; 

- повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са тврдом 
подлогом или истим коловозним застором као и јавни пут (у дужини од 50м) на који се 
прикључује, ширине мин. 5,0 м; 

- обавезно је снабдевање фарме довољним количином воде која мора бити 
бактериолошки и хемијски исправна. Унутар комплекса обезбедити водоводну мрежу; 

- објекти на фарми морају имати канализациону мрежу за прихватање и одвођење 
отпадних вода. Отпадне воде и осека се обавезно морају пречистити пре испуштања у 
реципијент; 

- обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијм и другим 
инсталацијама и енергентима неопходним за несметано коришћење објеката; 

- могуће је градити и мини фарме (до 50 условних грла стоке) односно мање 
производне погоне за прераду пољопривредних производа (мини кланице капацитета 
до 50 условних грла стоке, мини млекаре, млинови, сушаре) уз примену свих 
хигијенско-техничких и еколошких услова. 

 
Правила за изградњу рибњака 
 
- подизање рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту дозвољено је уз  

сагласност Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 
- границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама; 
- уколико је могуће, рибњак треба да је ограђен; 
- дозвољена је изградња објеката на површини од 20% од укупне површине рибњака; 
- рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за 

регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и 
икре у или из рибњака; 

- рибњак мора бити заштићен од поплава; и 
- уклањање смећа и штетних отпадака врши се у оквиру изграђеног техничког уређаја 

који онемогућава загађење рибњака и његове околине; 
 
Правила за изградњу воћарских кућица  
 
- површина нових парцела на којима се гради воћарска кућица износи мин. 5000м2; 
- облик парцеле је, по могућству, правилан - правоугаони; 
- најмање 70 % површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград; 
- максимална спратност објекта је По + П + Пк, односно 70,0 м2 (затворени део објекта); 
- дозвољена је изградња надстрешнице, трема, перголе испред и у склопу објекта, с 

тим да тада укупна површина објекта износи макс. 120 м2; 
- на парцели није дозвољена изградња других објеката; и 
- објекат градити од природних материјала. 
 
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају 
следеће услове: 
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- да се налазе изван насеља; 
- да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава; 
- да нису удаљени од главног пута; 
- да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште; 
- изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу; 
- да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратима; и 
- да има посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле 
утврдило да су заражене или су сумњиве на заразу. 

 
Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да 
просечна одређена површина се мора повећати за 15% површине на име путева и 
изградњу манипулативних и санитарних обеката: 
 

- по грлу крупних животиња - 2m2; 
- по телету - 1,2m2; 
- по овци, односно свињи  преко 50kg - 1m2; и 
- по јагњету и прасету - 0,5m2. 

 
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Шуме и шумска подручја 
 
На подручју шумског земљишта није дозвољена промена састава шумских састојина и 
њихова експлоатација, супротно општим и посебним шумским основама. 
 
За формирање ветрозаштитних појасева у коридорима саобраћајница и пољозаштитних 
појасева на пољопривредном земљишту, препоручује се минимална ширина од 10m на 
угроженим локалитетима. За формирање заштитних шумских појасева на контакту: 
 

- изграђених стамбених зона и планираних привредних зона; 
- зона планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона; и 
- канала и планираних привредних зона  

 
одређује се минимална ширина  од 10m и то увек у оквиру привредних зона.  
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Објекти који могу да се граде су:  
 

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и 
сл.);  

- привредни објекти (стругаре, производња брикета и сл.); и 
- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). 

 
Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је обавезна употреба природних материјала 
(дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми. 
 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему, складишта, магацини и 
сл.) могу бити максималне спратности П+Пк. 
 
Највеће дозвољене висине настрешница су 7m. 
 
Лов и ловна подручја 
 
Правила коришћења, уређења и заштите ловишта подразумевају:  

- санитарни лов у циљу очувања оптималне бројности животиња и спречавања 
заразних болести; 

- забрану свих делатности које мењају услове станишта; 
- заштиту ретких и проређених врста дивљачи; 
- гајење главних гајених врста дивљачи (јелен обичан, срна, дивља свиња и фазан) 
и споредних врста дивљачи на "природан" начин за отворена ловишта, до 
постизања економског капацитета; 

- заштиту дивљачи од болести, предатора, криволова и елементраних непогода 
(поплава); и 

- уређивање ловишта изградњом ловно-техничких објеката, ловних објеката, 
одржавање просека, ловних путева и комуникација у ловишту. 

 
У ловиштима предвидети и: 
 

- изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а 
градити их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта; 

- ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова дивљачи; 
- изградњу ловно - производних објеката; и 
- подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које 
могу да пруже заштиту дивљачи. 

 
Услови за уређење, опремање и изградњу у оквиру комерцијалног ловишта  
 
Комерцијално ловиште уређивати, опремати и изграђивати уважавањем следећих 
критеријума : 

 
- обавезно је простор комерцијалног ловишта оградити 
- неопходна је строга изолација простора у односу на остале посетиоце; 
- забрањена је измена аутохтоне вегетације и карактеристичног еко система; 
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- обавезна је контролисана изградња објеката, тако да не поремете природну 
средину и начин обликовања и да њихова величина и остала својства буду у 
функцији намене простора; и 

- дозвољена је изградња ловачког дома; 
 
Риболов и риболовно подручје 
 
Уређивање подручја риболова подразумева: 
 

- организовање чуварске службе; 
- уређење риболовних места; и 
- уређење приступа реци. 

 
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Водно земљиште јесте земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се 
формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају 
на акватични и приобални екосистем. Обала јесте појас земљишта (ширине до 10 m) који 
се налази непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других површинских 
вода. Подручје заштићено од поплава је појас земљишта ширине 50m рачунајући од 
унутрашње ножице насипа. Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни 
појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју у ширини од 50m поред 
насипа. 
 

ПРИМЕР 1 – КАДА НЕМА НАСИПА 
Q50год – према посебном прорачуну нивоа 50 -
годишње воде 

ПРИМЕР 2 – КАДА ИМА НАСИПА 

 
У складу са чланом 77 Закона о водама, земљиште и водене површине у подручју шире и 
уже зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или случајног 
загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта, које 
обухвата редовну контролу наменског коришћења земљишта.  
 
На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног 
санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима није 
дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на 
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе. 
 
На водном земљишту је: 
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- забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу 
загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне 
инфраструктуре; 

- дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да 
се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних 
вода у складу са стандардима прописаним законом;  

- дозвољена изградња једне или више каскадних мини хидроелектрана на истом 
водотоку и објеката за производњу електричне енергије; 

- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите 
животне средине у складу са законом; и 

- неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање 
отпадних вода у складу са законом. 

 
Правила за изградњу објеката на обали 
 
Објекти који могу да се граде су: 
 

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
- пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);  
- дрвене сојенице и настрешнице;  
- партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.); 
- рибњаци; 
- мини акумулације; и 
- системи за пречишћавање вода. 

 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити 
површине до 40m2, максималне висине до 5 m. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе, 
комерцијални и угоститељски могу бити максималне површине 400m2, максималне 
спратности 8 m.  
 
Завршне одредбе 
 
Правила изградње служе за:  
 

- регулисање грађења у грађевинском подручју за које није планирана израда 
урбанистичког плана и на основу којих ће се издавати Локацијске и Грађевинске 
дозволе; 

- регулисање грађења на пољопривредном, шумском, водном, као и земљишту у 
оквиру заштићених коридора; 

- оријентацију код израде урбанистичких планова првенствено за насеља и 
подручја која су приоритет Просторног плана;  

- регулисање грађења у насељима и целинама за која План садржи шематски 
приказ уређења насеља; и 

- регулисање грађења у грађевинском подручју за које је планирана израда 
урбанистичког плана до доношења истих. 

 
Све намене градског грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се 
поједине парцеле могу наменити компатибилним наменама. 
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Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, 
занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања 
или снабдевања горивом, здравство, дечја заштита, образовање, култура и верски 
објекти. 
 
За објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе не 
може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат изграђен, односно 
реконструисан: 
 

- на земљишту неповољном за грађење; 
- од материјала који не обезбеђују трајност и сигурност објекта; 
- на површинама јавне намене; 
- у зони заштите природног или културног добра; 
- са наменом која је у супротности са претежном наменом  у тој зони; 
- на удаљености од суседног објекта која је мања од удаљености прописане овим 

Планом; 
- тако да је висина објекта већа од висине прописане овим Планом. 

 
Објекат може добити Локацијску и Грађевинску дозволу на површинама друге претежне 
намене, под условима прописаним законом и овим Планом. 
 
Информација о локацији издаје се обавезно за изградњу помоћних објеката, гаража и 
трафо станица 10/0,4 kV или 20/0,4 kV. 
 
За помоћне објекте може се потврдити пријава градње у складу са наменом постојећих 
објеката на грађевинској парцели, а за помоћне објекте за пољопривреду на постојећем 
пољопривредном земљишту. 
 
За помоћне објекте се издаје решење уз обавезно прибављену информацију о локацији, у 
складу са наменом постојећих објеката на грађевинској парцели, а за помоћне објекте за 
пољопривреду на постојећем пољопривредном земљишту. 
После ступања на снагу Просторног плана, престају да важе све до тада донешене Одлуке 
о формирању грађевинских подручја насеља, као и претходно донешене Одлуке о изради 
урбанистичких планова.  
 
2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 
 
Спровођење Просторног плана се врши: 
 

- Планом генералне регулације за општински центар;  
- Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Тара“; и 
- Правилима уређења и грађења из овог Плана. 

 
Израда планске документације неопходна је за: 
 

- планиране проточне хидроелектране на реци Дрини; 
- грађевинска подручја центара заједнице насеља (Рогачица и Костојевићи);  
- привредне зоне веће од 1ha;  
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- привредне зоне које немају директан приступ на саобраћајницу; 
- зоне туризма и спортско-рекреативне зоне веће од 1 ha; 
- мХЕ и остале објекте који користе обновљиве изворе енергије; и 
- саобраћајне, инфраструктурне и комуналне објекте за које је неопходно одредити 

земљиште јавне намене. 
 
Границе урбанистичких планова дефинишу се Одлуком о изради урбанистичког плана 
надлежног општинског органа, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове.  
 
У осталом, највећем делу територије Општине, План ће се спроводити директно, 
издавањем Информације о локацији, Локацијске и Грађевинске дозволе, према 
Правилима уређења и грађења из овог Плана. 
 
3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРНИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ 
 

- Реконструкција здравствених објеката у сеоским насељима, као и изградња 
здравствених пунктова у насељима без основне здравствене заштите; 

- реконструкција сеоских основних шкoлa; 
- развој мањих привредних капацитета прерађивачке и друге индустрије; 
- изградња неизграђене деонице државног пута II реда бр.213;  
- изградња моста преко реке Дрине између Републике Србије и Републике Српске 

на локацији Бачевци (ДП-19.1) – Факовићи (регионални пут бр. 454 Братунац – 
Скелани, БиХ) са приступним саобраћајницама и новим граничним прелазом; 

- изградњу фекалне канализације у сеоским насељима Костојевићи и Рогачица, са 
мини готовим пакетима ППОВ, пре упуштања у реципијент; 

- изградња нове трансформаторске станице 35/10 kV у Рогачици; и 
- изградња трансфер станице комуналног отпада. 

 
Мере за равномерни територијални развој 
 
Основно планско опредељење је постизање већег степена функционалне интегрисаности 
подручја Просторног плана. Битним се сматра обезбеђење услова за знатно већу 
саобраћајну, инфраструктурну и економску интеграцију у односу на окружење, у првом 
реду са суседним функционалним подручјима, чему посебно погодују саобраћајно-
географски положај и планирани развој привредно-радних зона и инфраструктурних 
система.  
 
Упоришта равномернијег развоја су: (а) подизање нивоа квалитета живота кроз 
модернизацију и изградњу комуналне и саобраћајне инфраструктуре, као и објеката 
јавних служби; (б) подстицајнe мерe од стране државних и других фондова за развој 
локалних заједница; и (в) технолошко унапређење постојећих и изградња нових 
привредних објеката у оквиру планираних радних зона, туристичких комплекса и мреже 
објеката компатибилних пољопривредном, водном и шумском земљишту. 
 
Активности развоја сеоских насеља се усмеравају ка постепеној и одрживој економској, 
социјалној и физичкој обнови постојећих објеката, као и енергетски ефикасној изградњи 
нових. Основне мере које ће се спроводити су: 
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- подједнако третирање сеоских насеља када је у питању квалитет живота 

становништва - све услужне садржаје „приближити“ сеоском становништву 
побољшањем локалних саобраћајних веза и инфраструктурним опремањем; 

- унапређивање квалитета живљења на селу - комбиновани развој пољопривреде и 
других привредних, услужних и посредничких делатности (мали и средњи производни 
погони, етно и спортски туризам, домаћа радиност, занатство, трговина, сервисне 
услуге);  

- повољнији услови садржани у одговарајућој пореској и стимулативној политици; 
- развој неаграрних и других активности везаних за ангажовање сеоског становништва 

(укључивање становништва у развој услужних делатности, едукација пољопривредног 
становништва, обнављање етно-заната,  стимулисање приватне иницијативе у 
сектору јавних служби, подстицање посебних програма у култури, спорту и рекреацији, 
у циљу даљег развоја духовне и материјалне вредности села); 

- чување природних вредности уз сталну бригу о заштити животне средине, као и 
неговање вредности културе и обичаја; 

- организовање културних манифестација; 
- обнова и промоција традиционалног градитељства; и 
- просторно-системска интеграција у заједнице насеља. 
 
4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
1. Локална самоуправа; 
2. Јавна комунална предузећа; 
3. Ресорна Министарства; 
4. Републичка Јавна предузећа, нарочито:  

- „Србијаводе“; 
- „Путеви Србије“; 
-  „Србијашуме“; 
- „Електромрежа Србије“; 
- „Србијагас“; 
- „ПТТ саобраћаја Србија“; 
- „Телеком Србија“;  

5. Оператери мобилне телефоније и кабловских система;  
6. Месне заједнице;  
7. Локално становништво; 
8. Породична пољопривредна газдинства; 
9. Правна лица и пословни субјекти;  
10. Привредна комора Србије; 
11. Регионална привредна комора Ужице;  
12. Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA); 
13. Агенција за развој малих и средњих предузећа; и 
14. Невладин сектор.  
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5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Нормативно-правне мере: 
 

- одлуке у надлежности локалне самоуправе;  
- дефинисање јавног интереса  и питања експропријације; и 
- примена важећих прописа и стандарда, као и препорука и правилника.   

 
Планско-програмске мере: 
 

- секторски годишњи програми Јавних и осталих предузећа;  
- израда потребне планске и пројектне документације; 
- реализација завршених пројеката; и 
- иницијативе Месних заједница. 

 
Финансијско-економске мере: 
 

- стимулационе мере, пре свега фискална и кредитна политика; 
- субвенције;  
- партиципација Општина из окружења приликом реализације регионалних 

пројеката; 
- међудржавна сарадња; 
- успостављање система реалних економских цена;  
- партиципација буџетских фондова Републике Србије; 
- штедња; 
- коришћење средстава из структурних фондова ЕУ за реструктурирање привреде и 

изградњу капиталних објеката; и 
- примена принципа "загађивач плаћа" по коме су сви садашњи и будући загађивачи 

дужни да надокнаде штету насталу загађивањем.  
 
Организационе: 
 

- перманентна едукација становништва и стална обука предузетника у погледу 
могућности развоја пословања; 

- унапређење организације надлежних општинских служби;  
- промоција конкуретних предности развоја МСП и каталог локација; 
- едукација предузетника, стручно оспособљавање и реализација програма 

самозапошљавања; 
- развој туристичко-информативног центра као вид подршке развоју туризма; 
- информисање јавности о квалитету вода, земљишта, ваздуха, буци и њеном 

евентуалном штетном дејству у животној средини; и 
- медијска промоција и маркетиншке активности.  
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