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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

 
А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

1. Решење о регистрацији предузећа  БД 12887/2010 
od 26. 02. 2010. године 

2. Решење о одређивању одговорног урбанисте бр. 1/010-ПДР-01 
od  05. 03. 2010. год. 

3. Лиценца одговорног урбанисте 
 

 

 

Б. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 

 

1.1 Општи део 
1.2 Анализа и оцена постојећег стања 
1.3 Циљеви и општа концепција развоја, заштите и уређења 
      простора 

 
 

2. ИЗВОД ИЗ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 
 
 
 

В. ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 

ТЕКСТ ПЛАНА 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

     1.1.     Правила парцелације 
     1.2.     Парцеле за јавне и остале намене 
     1.3.     Трасе и капацитети за саобраћајну инфраструктуру 
     1.4.     Трасе и капацитети за комуналну инфраструктуру 
     1.4.1.  Водоснабдевање 
     1.4.2.  Одвођење отпадних вода 
     1.5.     Трасе и капацитети за енергетску инфраструктуру 
     1.6.     Телекомуникације 
     1.7.     Остали услови за уређење простора 
     1.7.1.  Инжењерско геолошки услови терена  и геотехничке препоруке 
     1.7.2.  Услови заштите природних и културних добара (градитељског  

                      наслеђа) 
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         1.7.3.   Зелене површине (заштита културног предела) 
          1.7.4.   Услови заштите животне средине 

     1.7.5.   Услови за евакуацију отпада 
          1.7.6.   Услови заштите од елементарних непогода  и заштите 
                      од интереса за одбрану 

     1.7.7.    Услови заштите од пожара 
     1.7.8.    Услови за кретање лица са  инвалидитетом 
     1.7.9.    Потреба за израдом Стратешке процене утицаја плана 
    на животну средину 
     1.7.10.  Мере енергетске ефикасности изградње 

 

 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

 

           2.1.     Врста и намена објеката који се могу градити 
     2.2.     Услови за формирање грађевинских парцела 
     2.3.     Правила изградње објеката 
      2.4.     Правила изградње саобраћајних површина 
     2.5.     Правила за решавање паркирања у оквиру парцеле 
     2.6.     Правила за пешачки саобраћај 
     2.7.     Правила регулације 
     2.7.1.  Регулационе линије 
     2.7.2.  Грађевинске линије 
     2.7.3.  Висинска регулација 
     2.7.4.  Нивелација 
     2.8.     Постигнути урбанистички параметри и биланси 
     2.9.     Општи и специфични захтеви за архитектонско и обликовање 

амбијенталне целине 
 

 
 

3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА 
ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

 
 

4.  ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 
 
 

 5.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
 

Г. ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
1.   Геодетска подлога са границом плана        1 :    1 500 
2.   Шира диспозиција           1 :    1 500 
3.   Извод из ППППН НП Тара          1 :  50 000 
4.   Постојеће стање-начин коришћења земљишта       1 :    1 500 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

 
5.   План намене површина са поделом на грађевинско 
      земљиште за јавне и остале намене                                     1:1000 
6.   Подела на типичне зоне                                                 1:1000 
7.   План парцелације                                                                      1:1000 
8.   План саобраћаја, регулације и нивелације                 1:500 
9.   План јавне комуналне инфраструктуре                            1:1000 
 
 
 
 
 
 
 

 С В Е С К А  2  
 
 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 
 

(Одлуке, мишљења, услови, сагласности, извештаји јавних комуналних 
предузећа, установа и институција) 

 
 

Фаза – КОНЦЕПТ ПЛАНА 
 

• Концепт Плана детаљне регулације туристичког комплекса на кат. 
парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела–
Митровац. 

 
 

ОСТАЛА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

• Извод из Просторног плана Националног парка Тара („Сл.гласник РС“, 
бр. 100/2010); 

 
• Идејна решења објеката; 

 
• Фото приказ локације. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07), члана 39. став 
1. тачка 5. Статута Општине Бајина Башта ("Сл. лист Општине Бајина Башта", бр. 6/08), 
Скупштина Општине Бајина Башта, на седницама одржаним 15. 04. 2011. године и 25. 11. 
2011. године, донела је 

  
 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 49 
КО КОЊСКА РЕКА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ТАРА, 

КРЊА ЈЕЛА – МИТРОВАЦ 
 

 

 

 

 

Б.   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

 
 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 

 
 

1.1   ОПШТИ ДЕО 
 

  Правни основ за израду  Плана детаљне регулације туристичког комплекса на 
кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – 
Митровац (у даљем тексту План детаљне регулације)  представљају: Закон о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-
одлука УС и 24/11), Правилник о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (”Сл.гласник РС” број 31/10, 69/10 и 16/11), Правилник о о изменама и 
допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, бр.69/10) и Одлука о приступању изради Плана детаљне 
регулације туристичког комплекса на кат. парцели бр.49 КО Коњска Река у 
Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац, 01. бр.06-38/09 од 27. 11. 2009. 
године. 
  Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни 
план подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 
100/10). 
        Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање законског и планског 
основа за изградњу предметног туристичког комплекса са садржајима објеката и 
површина у функцији туризма, спорта и рекреације. Планирани туристички комплекс 
треба да створи квалитетније услове за развој одрживог туризма уважавајући 
природни амбијент локације, заштиту животне средине и градитељског наслеђа и 
буде основа за даље унапређење и развијање ширег окружења. 
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  Границе Плана детаљне регулације су границе катастарске парцеле бр. 49 КО 
Коњска Река. Планом је дакле, обухваћена катастарска парцела бр. 49 КО Коњска 
Река, укупне површине 93 ара и 63 м². 
            

Парцела обухваћена планом граничи се са: 
 

- западне стране са путем Заовине-Митровац, 
- северне стране са кат. парцелама бр. 48/7, 48/9, 48/11, 48/3, 48/1, 48/14, 48/15, 

48/16,48/10, 48/4, 48/3 и 48/2 КО Коњска Река, 
- источне стране са кат. парцелом бр. 52/4 КО Коњска Река и 
- јужне стране са кат. парцелом бр. 58/1 КО Коњска Река. 
Граница плана дефинисана је и координатама, датим у Концепту плана у табели 

бр.1. 
Преглед прикупљених података и услова надлежних институција налази се у 

Концепту плана, а допуњен је у фази Нацрта плана. 
Условљености из планова вишег реда - Према Просторном плану 

Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 100/10), кат. парцела бр. 49 КО 
Коњска Река, налази се у оквиру грађевинског подручја Крња Јела на Митровцу, где 
су планирани туристичко-угоститељски и спортско-рекреативни садржаји, а на 
територији Националног парка Тара. Наменом површина и режимом заштите, 
наведена парцела припада III степену заштите у коме су планиране активности у 
шумарству, пољопривреди, активном развоју туризма, изградњи објеката, рекреацији 
и спорту. 

 
 

1. 2.   АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Парцела бр. 49 КО Коњска Река,  налази се у катастарској општини Коњска 

Река, локалитет Крња Јела, на потезу Митровац-Заовине. Прилаз будућем 
туристичком комплексу води из правца Митровца, односно Заовина, са Регионалног 
пута бр. 112а (државни пут II реда). На парцели нема изграђених објеката. Парцела 
према начину коришћења и катастарској класи представља пољопривредно 
земљиште, пашњак 5. класе. 

Терен је већим делом раван, а делимично блага падина. Не примећују се 
трагови клижења, те се може закључити да је терен стабилан. Не постоји геолошки 
елаборат за конкретну локацију. На основу постојеће документационе основе и већ 
изграђених објеката у непосредној близини локације, начелно се може закључити да 
су услови тла за градњу повољни, али се пре приступања новој градњи обавезно 
мора извршити  испитивање тла. 

Постојећа јавна комунална инфраструктура - На самој локацији и у њеном 
ширем окружењу постоје изграђене мреже водова и инсталација основне комуналне 
инфрструктуре (водоводна и енергетска мрежа), осим канализационе мреже. 
Водоводна мрежа је на удаљености око 100 м од локације. Електродистрибутивни 
објекти 10кV и 1кV на ширем подручју Митровца напајају се са ТС 35/10кV ''Метаљка'' 
која је заједно са прикључним водом 35кV власништво „Дринско-Лимских 
хидроелектрана“ изграђена за потребе сопствене потрошње. Својевремено је 
Електродистрибуција добила сагласност за прикључење  ограниченог броја сеоских 
објеката локалног становништва, јер су резерве за ту намену ограничене. Дринско-
Лимске хидроелектране путем писане сагласности одобравају прикључење нових ТС 
10/04кV на ширем подручју Митровца и Заовина са ТС 35/10 кV ''Метаљка''. 
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Стање животне средине - Када је у питању постојеће стање животне 

средине у оквиру комплекса и његовог непосредног окружења, може се рећи да нема 
загађења ваздуха нити прекомерне буке. Животна средина је очувана. 
           Заштита природних и културних добара - Катастарска парцела бр. 49 КО 
Коњска Река је на територији Националног парка Тара у III степену заштите 
(грађевинско подручје). На самом комплексу који је предвиђен за изградњу 
туристичких садржаја не постоје непокретна културна добра која су под непосредном 
заштитом. 
 

           Нумерички показатељи – постојеће стање- Предметна парцела је 
неизграђена. Коефицијент изграђености и искоришћености парцеле у постојећем 
стању износе 0. 
 

 
 

1. 3.   ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И 
              УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 
Циљеви уређења и изградње комплекса - Према Просторном плану 

подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 100/10), 
локалитет Крња Јела – Митровац, опредељен је за развој туризма. До сада се на 
свим грађевинским површинама углавном инвестирало у индивидуалне викенд 
објекте, што није остављало простор за изградњу јавних, туристичких објеката и 
спортско-рекреативних садржаја. 

Завод за заштиту природе Србије сматра да ће изградња оваквог комплекса  
на адекватан начин допринети туристичкој понуди у Националном парку и мишљења 
је да планирана изградња може да се реализује на овој локацији. 

 Сагласно томе, циљеви уређења и изградње туристичког комплекса на кат. 
парцели бр. 49 КО Коњска Река су: 

• привођење земљишта планираној намени односно, остваривање  
високог степена заштите, наменског, рационалног и дугорочно одрживог 
коришћења у сврху развоја туризма; 

• развој дугорочно одрживог, интегралног и тржишно усмереног  туризма 
заснованог на локалним ресурсима, у условима заштићене природе; 

• динамизирање развоја туристичке делатности; 
• обезбеђивање вишег нивоа остваривања директних и индиректних 

економских и других развојних ефеката; 
• боље позиционирање туризма у укупном друштвено-економском развоју 

овог простора; 
• стварање услова за веће запошљавање локалног становништва; 
• прерастање овог еколошки вредног и туристички високо атрактивног 

простора у дестинацију са разноликим, специфичним и 
високоатрактивним туристичким производом. 

 

Предвиђено грађевинско подручје - Предвиђено грађевинско подручје 
обухвата укупну површину кат. парцеле бр. 49 КО Коњска Река. На парцели 
величине 93 ари и 63 м², планира се изградња комплекса који се састоји из више 
мањих објеката (брвнара) у етностилу, једног централног објекта, два спортска  
терена и пратећих објеката инфраструктуре. 
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Подела на урбанистичке целине – зоне 
 

У оквиру  комплекса могу се прелиминарно издвојити три зоне: 
1 - централне функције, 2 - апартманско-пансионско становање и  
3 - спорт и рекреација. 

 
 

 

Табела бр. 1 Површине зона 
 

 

БРОЈ 
ЗОНЕ 

 

ЗОНА 
 

ПОВРШИНА 

 

1 
 

 

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 

 

 8 ари      45,08 м² 
 

 

2 
 

 

АПАРТМАНСКО-    
ПАНСИОНСКО СТАНОВАЊЕ 
 

      

40 ари      31,82 м² 

 

3 
 

 

СПОРТ  И  РЕКРЕАЦИЈА  
  

     

19 ари      66,59 м² 
 

                                    УКУПНО:              68 ари     43,49 м² 
 
 

Просторни обухват зона приказан је на графичком прилогу бр. 6. Подела на 
типичне зоне, у размери 1:1000. 
 

Понуђеним планским концептом који обухвата наведене три зоне, омогућава 
се уобличавање овог простора и стварање нових квалитета и амбијената уз 
поштовање потреба и идентитета локације. 
 

 Зона 1 - Централне функције -  У оквиру зоне 1 ''Централне функције'' 
налази се централни објекат који садржи ресторан, теретану и друге пратеће 
садржаје, димензија у оквиру мера 15,00 х 15,00м, спратности Су + Пр + Пк (сутерен, 
приземље и поткровље). Површина под објектом износи 225 м², а индекс заузетости 
зоне 1 је 0,27%. Бруто површина објекта износи 603,00м², а индекс изграђености је 
0,71. 
 

Зона 2 - Апартманско-пансионско становање - Апартманско-пансионско 
становање представља зону која обухвата смештајне капацитете – туристичке  
апартмане, типа брвнаре у етностилу (тип 1 и 2), максималне спратности П + Пк, са 
могућношћу изградње сутерена. Архитектонски изглед објеката је у складу са 
локалном традиционалном архитектуром. У обради спољне фасаде предвиђа се 
употреба адекватних боја, без употребе природног бетона. Целокупна кровна 
конструкција се обрађује у истом материјалу – дрвена покривена шиндром. 
Планирано је макс. 7 брвнара типа 1, димензија у оквиру мера 8,50 х 7,00м и макс. 6 
брвнара типа 2, димензија у оквиру мера 7,50 х 4,50м. Максимална површина под 
објектима у зони 2 износи 619 м², а индекс заузетости 0,15%. Укупна бруто површина 
објеката је 1.238 м², а индекс изграђености износи 0,31. 
 

Зона 3 – Спорт и рекреација - Планирана су два спортска терена, један за 
тенис, димензија 36 x 16,00м и други за кошарку, димензија 36 x 16,00м. Површина 
под спортским теренима износи 11 ари и 52 м², а под ТС која је у оквиру ове зоне 
11,75 м². Укупна површина зоне 3 износи 15 ари и 80,31 м². Индекс заузетости у 
оквиру зоне је 73,6%. 
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Намена површина -  Грађевинско земљиште туристичког комплекса садржи 
следеће основне комплементарне намене: 
 

А -Централне функције 8 ари  и  8,31 м² 
Б –Апартманско-пансионско становање 40 ари  и  31,82 м² 
В – Спорт и рекреација 16 ари  и  57,37 м² 
Г - Саобраћајне површине 23 ари  и  28,54 м² 
Д - Комуналне површине 76,11 м² 
Ђ– Зелене површине     4 ара  и  60,85 м² 
 

Предлог површина јавне намене - Грађевинско земљиште је планирано 
као грађевинско земљиште за јавне намене и грађевинско земљиште за остале 
намене. За грађевинско земљиште у јавној намени, формирана је грађевинска 
парцела за потребе изградње  ТС 10/04 kV, која би се користила и за напајање 
других објеката ван простора обухваћеног овим планом, површине 21,68 м². 
          За грађевинско земљиште за остале намене, планирана је новоформирана 
грађевинска парцела која је намењена за изградњу туристичког комплекса и 
обухвата смештајне капацитете са осталим садржајима, спортско-рекреативним 
теренима, интерном саобраћајницом и секундарном комуналном инфраструктуром, 
површине 93 ара и 41,32 м². 
 
 

2.     ИЗВОД ИЗ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
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В.  ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
 

ТЕКСТ ПЛАНА 
 

 
 

1.  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА 
 
 

         1.1. Правила парцелације 
 

  Граница обухвата Плана детаљне регулације дата Концептом плана се 
проширује, тако да се у  границама Плана детаљне регулације налазе  катастарске 
парцеле бр. 49 КО Коњска Река и део кат. парцеле бр. 1139 КО Коњска Река.  
Планом је дакле, обухваћена катастарска парцела бр. 49 КО Коњска Река, укупне 
површине 93 ара и 63 м² и део парцеле државног пута другог реда, односно део 
парцеле број 1139 КО КО Коњска Река, површине око 10 ари. 
 

  Укупна површина обухваћена Планом износи оријентационо 1. 03.63 ха. 
 

           Планом је планирана парцелација кат. парцеле бр. 49 КО Коњска Река на две 
грађевинске парцеле. Jедна је намењена за изградњу објекта јавне намене -  ТС, а 
друга за изградњу самог туристичког комплекса. 
 

 
 

Табела бр. 2: 
 

Површине новоформираних грађевинских парцела 
 

УРБАНИСТИЧКИ 
БРОЈ  ПАРЦЕЛЕ 

КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА 

ПОВРШИНА 

1 Новоформирана 0 ари    21,62 м² 

2 Новоформирана       93 ара   41,38 м² 
 

 

Табела бр. 3: 
 

Координате преломних тачака новоформиране парцеле 
 
ПАРЦЕЛА -  (ТС) 
 

ГЕОДЕТСКА ТАЧКА БРОЈ Y  X 

1 7 373 428.15 4 863 401.09 

2 7 373 431.97 4 863 400.29 

3 7 373 430.83 4 863 394.86 

4 7 373 427.03 4 863 395.65 
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Новоформирана грађевинска парцела бр. 2, је парцела самог туристичког 
комплекса. Представља остало грађевинско земљиште дефинисано аналитичко-
геодетским тачкама бр. 1 – 4 и највећим делом границом матичне катастарске 
парцеле бр. 49 КО Коњска Река. 
 Током спровођења плана, могуће је вршити (пре)парцелацију, на начин и под 
условима у складу са смерницама из планских докумената вишег реда, Законом и 
другом правном регулативом. 
 

1.2.   Парцеле за јавне и остале намене 
 
          Грађевинско земљиште обухваћено планом је планирано као грађевинско 
земљиште за јавне намене и грађевинско земљиште за остале намене. 
          Као грађевинско земљиште за јавну намену планирана је новоформирана 
грађевинска парцела за потребе изградње ТС 10/04 kV, која би се делимично 
користила и за напајање и других објеката ван простора обухваћеног овим планом. 
Део парцеле државног пута другог реда задржава свој статус. Регулисање приступа 
ТС са јавног пута, ближе ће се дефинисати према Уговору који ће инвеститор 
сачинити са надлежном Електродистрибуцијом. 
 

          Грађевинско земљиште за остале намене представља новоформирана 
грађевинска парцела која је намењена за изградњу туристичког комплекса и 
обухвата смештајне капацитете са свим пратећим садржајима, интерном 
саобраћајницом и секундарном комуналном инфраструктуром. 
 

 

Табела бр. 4: 
 

Грађ. земљиште за јавну  намену и грађевинско земљиште за остале намене 
 
 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

 

ПОВРШИНА 
 

 

Грађевинско земљиште за јавну 
намену 
 

 

0 ари    21,62 м² 
 

 

Остало грађевинско земљиште 
 

 

93 ара   41,38 м² 
 

                                         

                            УКУПНО 
 

 

93 ара   63,00 м² 
 

 
 

1.3.    Трасе и капацитети за саобраћајну инфраструктуру 
 

Саобраћајни приступ комплексу обезбеђен је са постојећег државног пута II 
реда  (пута Заовине – Митровац). 

Стационажа предметног државног пута према референтном систему Јавног 
Предузећа «Путеви Србије», на месту планираног саобраћајног прикључка 
туристичког комплекса је km 17+908.50 са леве стране у правцу раста стационаже. 
За изградњу предметног прикључка на државни пут важе Услови издати од стране 
ЈП ''Путеви Србије'' бр. 953-6608/10-4 од 15. 10. 2010. године. Површина прикључка 
износи око 160 м². 
 У оквиру  туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река, 
саобраћајно решење предвиђа: колски саобраћај (интерна саобраћајница), паркинг 
простор за путничка возила и пешачки саобраћај (тротоари). 
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          Саобраћајне површине у комплексу заузимају простор од 2507м². 
 

           У зони путног појаса није дозвољена градња објеката. Паркирање возила 
запослених и посетилаца је организовано у оквиру грађевинске парцеле. 
           Током израде техничке документације усагласити нивелацију радијуса кривина 
и падова интерних саобраћајница са стандардима и прописима за саобраћајну 
мрежу. 
 
 

Колски саобраћај 
 

 У оквиру комплекса предвиђена је интерна саобраћајница променљиве 
ширине. Интерна саобраћајница се веже за државни пут II реда Заовине-Митровац и 
сам прикључак решен је одговарајућом лепезом, са одговарајућим радијусима. 
Ширина интерне саобраћајнице у доњем делу комплекса је 5,00м, затим се сужава 
на 4,0, односно 3,50м. 
 Дужина интерне саобраћајнице је 313,00 метара. Саобраћајница се завршава  
окретницом за путничка возила. 
 Интерна саобраћајница биће оивичена ивичњацима димензија 12/18/40 цм, а 
сама конструкција саобраћајнице дефинисаће се главним пројектом саобраћајних 
површина. 
 
 Паркирање  и пешачки саобраћај 
 

 У оквиру комплекса планирана су 27 паркинг места за путничка возила. Укупан 
паркинг простор подељен је на четири целине, а пешачки саобраћај одвија се 
планираним тротоарима (према графичком прилогу бр. 8 - План саобраћаја, 
регулације и нивелације Р  1 : 500). 
 Интерна саобраћајница, окретнице као и тротоари имају своје осовине. 
Пресечне тачке тих осовина означене су теменима, а координате темена дате су у 
табели бр. 5. 
 

Табела бр. 5:  Координате темена саобраћајних површина 
 

 Y X   

T0 7 373 415,75 4 863 415,38  

T1 7 373 428,54 4 863 415,03  

T2 7 373 424,59 4 863 396,15  

T3 7 373 480,85 4 863 405,00  

T4 7 373 475,91 4 863 384,43  

T5 7 373 522,32 4 863 396,83  

T6 7 373 516,98 4 863 374,54  

T7 7 373 561,56 4 863 389,99  

T8 7 373 556,34 4 863 365,04  

T9 7 373 587,66 4 863 385,39  

T10 7 373 584,34 4 863 369,76  

T11 7 373 614,13 4 863 380,08  
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T12 7 373 610,81 4 863 364,41  

T13 7 373 635,78 4 863 376,13  

T14 7 373 632,37 4 863 360,05  

T15 7 373 657,46 4 863 372,30  

T16 7 373 653,94 4 863 355,69  

T17 7 373 679,79 4 863 366,87  

T18 7 373 675,77 4 863 345,75  

T19 7 373 715,84 4 863 354,48 

T20 7 373 713,52 4 863 348,24 

T21 7 373 724,51 4 863 351,43 
 
 
 

1.4.     Трасе и капацитети за  комуналну инфраструктуру 

 
1.4.1. Водоснабдевање 
 
ПД ''ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ'' доо Бајина Башта је издало начелну сагласност 

бр. 2458/1 од 19. 05. 2009. године за прикључење будућег туристичког комплекса  на 
водовод ''ТАРА'' на локалитету ''Крња Јела''. За поменути локалитет на коме ће се 
градити објекат, ХЕ ''Бајина Башта'' може обезбедити довољне количине хигијенски 
исправне воде са секундарног ПЛ цевовода Ø110. Притисак у мрежи на месту 
могућег прикључења је 11 бара. Удаљеност од предметне локације је око 100м. 

За вођење трасе водовода у зони државног пута прибавити сагласност 
управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

Инсталације прикључног вода планиране су на парцели  1139 КО Коњска река. 
Траса предметне инсталације водовода мора се пројектно усагласити са 

постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута. Укрштање са путем 
предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на 
пут, у прописаној заштитној цеви. 

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), 
увећана за по 3,00м са сваке стране. Минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 
1,50м. 

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 
1,00м. 
 

1.4.2. Одвођење отпадних вода 
 
Атмосферске воде са кровова и асфалтних површина одводиће се природним 

падом у околно зеленило. 
Воде са саобраћајница ће се природним падом и ободним – сабирним 

каналима одводити према приступном путу и ући у већ постојећи систем каналисања 
атмосферских вода, чиме се одводњавање са планираног комплекса усклађује са 
већ постојећим системом пута. 
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Проблем каналисања треба решавати локално, уз обавезну изградњу 
постројења са високим степеном пречишћавања. 

За одвођење отпадних вода, а у складу са условима надлежних предузећа и 
установа, као прелазно решење, предвиђена је водонепропустива вишекоморна 
септичка јама са филтром на оцеђеној фекалној води. Предлаже се изградња 
двокоморне септичке јаме за комплекс са максималним бројем од 35 корисника и 
запремином јаме 200л/корисника, што би се ближе дефинисало пројектном 
документацијом. 

 
 

 

1.5. Трасе и капацитети за енергетску инфраструктуру 
 

За потребе прикључења туристичког комплекса на електроенергетску мрежу 
потребно је изградити одређене електроенергетске објекте. 

На новоформираној урбанистичкој парцели бр.1, површине 21,62 м² изградити 
типску монтажно-бетонску трансформаторску станицу МБТС 10/04кV; максималне 
снаге 630кVА ''Крња Јела 2'' опремљену следећом електроенергетском опремом: 

•••• Три типске ћелије 10kV, од којих су две доводно-одводне, а једна 
трансформаторска ћелија, 

•••• Нисконапонска разводна табла са прикључним, разводним и изводним пољем, 
опремљена главним прекидачем, мерно - заштитном опремом и 8 
нисконапонских извода, 

•••• Енергетски трансформатор 10/0,4kV снаге 400kVА у првој фази, смештен у 
трафо боксу. 

 

Напајање МБТС 10/0,4kV; 630kVА ''Крња Јела 2'' врши се из ТС 35/10kV 
''Метаљка'' подземним каблом типа ХНР 48-А 3х95 мм², 10 kV, дужине око 250 
метара. 

Према Условима за прикључење на ТС 35/10kV ''Метаљка'' бр.1909/1 од 09. 
04. 2010. године издатим од стране власника трафостанице ПД ''Дринско-Лимске 
хидроелектране'' може се дати сагласност на прикључење нове МБТС 10/0,4 kV 
''Крња Јела'' на ТС 35/10 kV ''Метаљка'', уз испуњење следећих услова: замена 
трансформатора 35/10 kV; 1,6 МVА у трафостаници ''Метаљка'' трансформатором 
веће снаге са одговарајућим прилагођењима и уградња нове ћелије 10 кV у 
трафостаници ''Метаљка'' за прикључење МБТС 10/0,4 kV ''Крња Јела 2''. 

У МБТС 10/0,4kV ''Крња Јела 2'' треба издвојити потребан број нисконапонских 
извода за напајање туристичког комплекса. За мерење утрошене електричне 
енергије туристичког комплекса уградити тросистемско микропроцесорско 
вишенаменско бројило назначеног напона 3х230/400V, назначене струје 5А (или 
одговарајућу мерну групу) и три струјна мерна трансформатора преносног односа 
400/5 А. За управљање тарифама користити  уклопни сат интегрисан у бројило. 

Делове надземних водова 1кV и 10кV који прелазе преко кат. парцеле бр. 49, 
реконструисати каблирањем (полагањем у земљу одговарајућих каблова), уз 
примену мера заштите од напона додира и атмосферских пренапона на прелазима 
из надземних у подземне водове. 
 

Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката 
испоручиоца. 

Придржавати се одредби из ПРИЛОГА који су саставни део Техничких услова 
ЕПС-а. 
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За вођење трасе подземног  електро кабла у зони државног пута прибавити 

сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 
Пролазак  инсталација прикључног подземног електро вода планиране су на кат. 
парцели бр. 1139 КО Коњска река. 

Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама, поред и испод предметног пута. Укрштање са путем предвидети 
искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у 
прописаној заштитној цеви. 

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), 
увећана за по 3,00м са сваке стране. Минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 
1,50м. 

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 
1,00м. 
 
 
 

1.6. Телекомуникације 
 

Преко комплекса прелазе два ТК кабла, постављена слободно у земљу, ТК 10  
5х4х0,6 и ТК 59 25х4х0,6. 

Констатовано је да постојећи ТК објекти могу бити угрожени планираним 
грађевинским радовима на изградњи туристичког комплекса. С обзиром на такву 
ситуацију, пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити 
трасирање и обележавање трасе ТК кабла помоћу трагача кабла како би се 
дефинисали тачан положај и дубина ТК каблова, да би се затим дефинисали 
коначни услови заштите ТК каблова. 
 Приликом израде главног пројекта туристичког комплекса потребно је 
планирати да ТК објекти остану у зони тротоара или слободне јавне површине 
(зелени појас), или извршити измештање ТК каблова уколико буду угрожени 
изградњом објеката, нивелисањем терена, прикључењем на инфраструктуру других 
корисника и слично. 
 Све радове је потребно изводити у складу са прописима ЗЈПТК који се односе 
на изградњу инфраструктурних и грађевинских радова поред и на ТК објектима 
''Телеком Србија'' а.д. 
 На наведеној локацији тренутно нема слободних капацитета за реализацију 
нових фиксних веза. Ово подручје је покривено CDMA  технологијом, па захтеви за 
фиксну телефонију могу бити реализовани преко бежичне фиксне телефоније. 
 

У случају паралелног вођења предметних инсталација са државним путем 
важе следећи услови ЈП ''Путеви Србије'': 
 

- предметне инсталације се постављају минимално 3,00м од крајње тачке попречног 
профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за 
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног државног пута. 
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     1.7.     Остали услови за уређење простора 
 

     1.7.1   Инжењерско-геолошки услови терена и геотехничке препоруке 
 

            За прецизно дефинисање параметара који описују геомеханичке 
карактеристике стена и утврђивање апсолутног нивоа подземних вода неопходно је 
извршити истражне радове, који подразумевају истражно бушење. Истражним 
бушењем би се установио ниво подземних вода и прибавили узорци за геомеханичку 
лабораторију. Неопходно је, да се пре израде техничке документације, која мора 
бити у свему према одредбама Закона, а у оквиру претходних радова изврше 
потребна инжењерско-геолошка истраживања, дефинише режим подземних вода и 
обезбеде одговарајуће подлоге на основу којих треба спровести све потребне 
анализе и прорачуне ради давања адекватног техничког решења. 
           Изградњу и коришћење простора комплекса прилагодити геотехничким 
условима и хидрогеолошким карактеристикама тла. 
            Стабилност терена комплекса је добра, а евентуалну угроженост ерозивним 
деловањем површинских вода предупредити правилним избором техничких решења 
(оптималним пројектовањем) објеката и површина, као и  реализацијом  
предвиђених решења озелењавања (садња дрвећа, растиња и затрављивање) 
слободних површина комплекса. 
 

1.7.2. Услови заштите природних  и  културних добара (градитељског 
наслеђа) 

 
Уколико се током било каквих земљаних радова открију материјални остаци 

прошлости, извођач радова је обавезан да привремено обустави радове и о налазу 
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе из Краљева. 
           Такође, уколико се током било каквих земљаних радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла за 
које се претпоставља да има својство природног споменика, сходно Закону о 
заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), извођач радова је 
дужан да о налазу одмах обавести Министарство животне средине и просторног 
планирања, привремено обустави радове, односно предузме све мере, како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
 

 
 1.7.3. Зелене површине (заштита културног предела) 
 

            Основна обележја будуће туристичке понуде простора су у сагласности са 
заштитом природе на овом простору. 

Циљ уређења зелених површина је неговање и унапређење вредности, 
чистоће, амбијенталне разноврсности и лепоте предеоног лика и високог квалитета 
чинилаца животне средине. 
            Озелењавање извршити искључиво са врстама које су аутохтоне на подручју 
Националног парка. 

Ограђивање вршити у складу са Правилником о условима за парцелацију, 
изградњу, обликовање, материјализацију и уређење изграђеног простора на подручју 
планине Таре (''Сл. лист општине Бајина Башта'', бр. 2/07 од 02. 03. 2007. године). 

Пројектом партерног решења комплекса ближе дефинисати и оплеменити 
простор комплекса уз примерен мобилијар, поштујући услове из овог Плана, као и 
поменутог Правилника. 
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1.7.4. Услови заштите животне средине 
 

Услови дати од стране Завода за заштиту природе Србије, а односе се на 
заштиту животне средине морају се поштовати приликом израде техничке 
документације. 

•••• За грејање објеката користити чврсто гориво, делимично струју или друге 
еколошки прихватљиве енергенте. 

•••• При евентуалним радовима на реконструкцији објеката посебну пажњу 
обратити на термоизолационе материјале како би објекти били термички 
обезбеђени, по што је могуће вишим стандардима. 

•••• Сва инфраструктура на локацији мора бити каблирана. 

•••• Сви прехрамбени производи (храна, пиће) који ће се користити при 
пружању угоститељских услуга могу се депоновати искључиво у засебној 
просторији у оквиру објеката. Депоновање, макар и привремено, 
прехрамбених артикала и амбалаже за њихов транспорт и паковање 
изван објеката, није дозвољено. 

•••• У делу објекта у којем се врши термичка обрада хране и напитака 
обавезна је уградња одговарајућих филтера како би се спречило 
ширење пријатних и непријатних мириса изван објекта. 

•••• Динамику извођења грађевинских и других радова инвеститор-извођач 
радова је обавезан да прилагоди чињеници да се ради о туристичком 
центру и да се у непосредној близини налазе други објекти намењени за 
одмор, спорт и рекреацију. 

•••• Забрањује се извођење грубих грађевинских, занатских и других радова 
који за последицу имају повећани ниво буке у оквиру радова на 
реконструкцији, адаптацији, санацији и сл., током зимске туристичке 
сезоне. Забрана се односи и на друге радове који имају за последицу 
повећани ниво буке изван објеката. 

•••• При свим радовима на опремању објеката инвеститор је обавезан да се 
придржава прописа који се односе на максимални ниво буке у 
рекреативним подручјима. 

•••• Иста забрана се односи и на коришћење сваког објекта. 

•••• Забрањује се сервисирање грађевинских машина и транспортних 
средстава на предметној локацији. 

•••• На прилазу јавним објектима је дозвољено постављање пригодних 
информативних табли са називом, категоријом објекта, положајем 
објекта у односу на Туристички центар и Национални парк и сл. 

•••• У случају промене намене било ког објекта на подручју Плана, 
инвеститор је обавезан да се обрати Заводу за заштиту природе Србије 
за издавање додатних услова заштите природе. 

•••• Уколико дође до акцидентног изливања горива, уља или других опасних 
и штетних материја у земљиште обавеза је инвеститора да одмах 
изврши санацију локације, а загађено земљиште евакуише на место и 
под условима надлежне општинске комуналне службе. Депоновање овог 
земљишта у границама Националног парка је строго забрањено. 
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•••• Уколико дође из било ког разлога до слободног изливања отпадних и 
фекалних вода у земљиште и подземне воде, сваки објекат на коме је 
уочен квар на инсталацијама мора одмах престати са радом док се не 
отклоне узроци ове појаве и локација у потпуности санира. 

•••• Уколико дође до поремећаја стабилности терена, инвеститор је обавезан 
да предузме неопходне мере на санацији и да у потпуности стабилизује 
локацију. 

•••• Уколико дође до хаварије водоводног или противпожарног система 
инвеститор је обавезан да одмах заустави слободно отицање воде и 
уколико је потребно извршити санацију деградираних површина. 

 

Имајући у виду предвиђена решења усклађена са прописаним условима 
заштите животне средине,  може се констатовати  да не постоји могућност 
значајнијих негативних утицаја на животну средину  на самом комплексу и у његовом 
окружењу. Садржај комплекса неће утицати неповољно на квалитет воде. Такође, 
неће бити загађења ваздуха, земљишта, нити прекомерне буке. Планиране намене и 
објекти представљају садржаје који својим деловањем на овом простору неће 
угрозити постојеће задовољавајуће стање животне средине. 
 
 
 
 

1.7.5. Услови за евакуацију отпада 

 
           Примарно сакупљање комуналног отпада организовати у оквиру појединачних 
објеката. 
          Сакупљање комуналног отпада у оквиру комплекса вршити у контејнерима 
предвиђеним за ту намену. Примарно разврставање комуналног отпада који се може 
рециклирати (папир, картон, стакло, метал и др.), је пожељно. 
         Евакуацију и трајно депоновање комуналног отпада организовати под условима 
и на место које одреди надлежна комунална служба. 
          Депоновање отпада у оквиру граница Националног парка је строго забрањено. 
 
 
 
 

1.7.6.  Услови заштите од елементарних непогода и заштите 
 од интереса за одбрану 

 

У циљу задовољења услова заштите од природних катастрофа, земљотреса, 
неопходно је применити потребне мере у току пројектовања и грађења на основу 
геомеханичких особина тла и сеизмичких карактеристика подручја. Ради заштите од 
потреса, планиране објекте и садржаје комплекса треба реализовати у складу са 
одредбама из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88 и 52/90). 

У складу са Обавештењем Министарства одбране Србије - Сектор за 
материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру бр. 2732-4 од 24. 08. 2010. године, 
нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
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       1.7.7.   Услови заштите од пожара 
 
          У циљу задовољења услова за заштиту од пожара потребно је применити 
посебне мере, прописе и нормативе противпожарне заштите током израде техничке 
документације. 
           У погледу потребних мера заштите од пожара, приликом пројектовања 
објеката и садржаја комплекса, неопходно је придржавати се мера (услова)  из 
одредаба следећих нормативних аката: 
 

    -  Закон о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС и 24/11); 
    -  Закон о заштити од пожара (“Сл. гл. РС”, бр. 111/09); 
    -   Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за  ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл. 
лист СРЈ”, бр. 8/95); 
     - Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (“Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96); 
     - Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу 
за гашење пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр. 30/91); 
     -   Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона  
(“Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88  и “Сл. лист СРЈ”, бр. 28/95). 

Саставни део пројектне документације је противпожарни елаборат. Током 
коришћења објекта власник је обавезан да предузима све неопходне противпожарне 
мере, а у складу са важећим прописима. 

Приступне стазе морају бити тако коришћене, како се њихове техничке 
карактеристике не би битно измениле, да не дође до ометања несметаног приступа 
противпожарних возила. 
 
 
 

       1.7.8.   Услови за кретање лица са инвалидитетом 

 
При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће 

омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и 
приступ у све планиране објекте и сдржаје у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица  (''Сл.гласник РС'', бр.18/97) и Законом о 
спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (''Сл. гласник РС'', бр. 33/06). 

 
 
 

  1.7.9.    Потреба за израдом Стратешке процене утицаја плана 
               на животну средину 
 

  Општинска управа Општине Бајина Башта донела је Решење о неприступању 
изради Стратешке процене плана на животну средину 03/1 број 350-459/10-03 од 15. 
06. 2010 године, које је саставни део Плана детаљне регулације. 
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  1.7.10.  Мере енергетске ефикасности изградње 
 

Поштовати мере енергетске ефикасности приликом изградње свих планираних 
објеката, што је и у економском погледу оправдано и од значаја је за заштиту 
животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних 
ресурса. 

За остварење ових циљева, неопходно је техничком документацијом датаљно 
сагледати стање потрошње енергената (према структури и врсти), предвидети 
изолацију објеката и одговарајући тип столарије. 

Са аспекта рационалног коришћења енергената и еколошке заштите, а у 
складу са дозвољеним коефицијентима пролаза топлоте (топлотне проводљивости), 
у свему поштовати европске прописе и одредбе Правилника о условима за 
парцелацију, изградњу, обликовање, материјализацију и уређење изграђеног 
простора на подручју планине Таре (''Сл. лист општине Бајина Башта'', бр. 2/07 од 
02. 03. 2007. године). 
 

У складу са европским прописима и са аспекта рационалног коришћења 
енергената и еколошке заштите, дозвољени коефицијент пролаза топлоте (топлотне 
проводљивости) је: 
 

1) за спољни зид К=0,298 W/m²K; 
2) за под до земље К=0,3 W/m²K; 
3) за кров К=0,25 W/m²K; 
4) за прозоре и балконска врата К=1,2 W/m²K. 

 
 
 

 
2.  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 

 
 

           2.1.    Врста и намена објеката који се могу градити 

 
Зона 1 - Централне функције 
 

            У оквиру зоне 1 ''Централне функције'' предвиђа се изградња централног 
бјекта који садржи ресторан, теретану и друге пратеће садржаје, димензија у оквиру 
мера 15,00 х 15,00м, спратности Су + Пр + Пк (сутерен, приземље и поткровље). 
Површина под објектом износи 225 м². 
 
Зона 2 - Апартманско-пансионско становање 
 

Апартманско-пансионско становање представља зону у којој је предвиђена 
градња смештајних капацитета – туристичких апартмана, типа брвнара у етностилу 
(тип 1 и 2), максималне спратности П + Пк, са могућношћу изградње сутерена. 
Архитектонски изглед објеката је у складу са локалном традиционалном 
архитектуром. У обради спољне фасаде предвиђа се употреба адекватних боја, без 
употребе природног бетона. Целокупна кровна конструкција се обрађује у истом 
материјалу – дрвена покривена шиндром. 

Планирано је макс. 7 брвнара типа 1, димензија у оквиру мера 8,50 х 7,00м и 
макс. 6 брвнара типа 2, димензија у оквиру мера 7,50 х 4,50м. 

Површина под објектима у зони 2 износи 619 м². 
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Зона 3 – Спорт и рекреација 
 

У овој зони предвиђена су два спортска терена, један за тенис, димензија 
36,00 x 16,00м и други за кошарку, димензија 36,00 x 16,00м. Укупна површина под 
наменом предвиђеном за спортске терене износи 15 ари и 80,31 м2, а под ТС која је у 
оквиру ове зоне 11,75 м² . 

Објекте градити у складу са стандардима и нормативима за ову врсту 
објеката, примерено амбијенту и условима заштићеног природног добра. 
 
 
 

      2.2.    Услови за формирање грађевинских парцела 
           

  Планом је планирана парцелација кат. парцеле бр. 49 КО Коњска Река на две 
грађевинске парцеле. Jедна је намењена за изградњу објекта јавне намене -  ТС, а 
друга за изградњу самог туристичког комплекса. 

Услови за спровођење планиране парцелације јесу израда Пројекта 
парцелације са Пројектом геодетског обележавања, спровођење парцелације у 
катастру непокретности као и обележавање на терену. 
 
 
 

2.3. Правила изградње објеката 
 

Код дефинисања пројектно-техничких решења, користити смернице из 
Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Тара'' ("Службени 
гласник РС", бр. 100/10), као и Правилника о условима за парцелацију, изградњу, 
обликовање, материјализацију и уређење изграђеног простора на подручју планине 
Таре (''Сл. лист општине Бајина Башта'', бр. 2/07 од 02. 03. 2007. године). 

 

Организацију и формирање групације објеката у оквиру туристичког 
комплекса, извршити  по принципу гравитације мотивационом центру (централном 
објекту). 

Објекте поставити на задате грађевинске линије, односно у оквиру зона 
дозвољене градње, које су приказане на графичком прилогу бр. 8 - План саобраћаја, 
регулације и нивелације Р  1 : 500. 

На парцели је уз објекте могуће у складу са партерним уређењем, предвидети 
садржаје и мобилијар за игру и забаву деце и друге видове рекреације на отвореном. 

Минимална удаљеност објеката и сличних садржаја од суседне парцеле је 
2,5м, а биће дефинисана претходном урбанистичко-архитектонском анализом. 

Максимална планирана спратност је Су+Пр+Пк (сутерен, приземље и 
поткровље). 

Приликом пројектовања објеката поштовати све важеће законе и прописе 
везане за заштиту животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску 
заштиту. 

Објекте пројектовани у духу традиционалне тарске куће. 
У даљој разради је потребно, у свему поштовати правила материјализације и 

пропорције. У складу са традицијом овог подручја. 
Доминантна је примена дрвета и камена. 
Кровови су коси, нагиба 45 - 600 (четвороводни, или двоводни са засецима – 

“ромаћима”). 
 



27 

План детаљне регулације туристичког комплекса 
на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац 

  

EKO-URBO PLANEX DOO UŽICE 
ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNI I POSLOVNI CENTAR ZA PROSTORNO, URBANISTIČKO PLANIRANJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

 
Осветљавање и проветравање поткровног простора је могуће на следећи 

начин: 
1) лежећим кровним прозорима, са дрвеном конструкцијом, у коме случају је 

пожељно боју видљивих металних делова ускладити са природном бојом 
уграђене шиндре; 

2) једноводним кровним баџама, блажег нагиба од нагиба кровних равни, са 
вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад прозора, и 

3) двоводном баџом, са засеком – “ромаћем” у висини 1/3 фронталне пројекције 
баџе, са вертикалним дрвеним прозором и препуштеном стрехом изнад 
прозора; нагиб све три равни баџе је истоветан нагибу кровних равни. 
Слемена, грбине и увале се обрађују дашчањем. Одводњавање крова се врши 
без олука - слободним отицањем, преко стреха на завршни слој (на коти 
терена) дренажног система око објекта. 

 
Планом се оставља и могућност покривања спортских терена у циљу 

коришћења објеката и у време лошијих временских прилика. Архитектонски изглед 
конструкције и коришћени материјали морају бити у складу са локалном 
традиционалном архитектуром. 
 
 

2.4.    Правила изградње саобраћајних површина 
 
У оквиру комплекса 

 
- Трасе новопројектованих саобраћајница у ситуационом и нивелационом плану 

прилагодити терену и котама изведених саобраћајница са одговарајућим 
падовима. 

- Димензионисање коловозних површина извести у складу са очекиваним 
саобраћајним оптерећењем по важећим прописима. 

- Димензионисање коловозних површина споредних и интерних саобраћајница 
извести са минималним осовинским оптерећењем возила за одвожење смећа 
и других интервентних возила. 

- Нивелацију нових колских и пешачких површина ускладити са околним 
простором и садржајима као и са потребом задовољавања ефикасног 
одводњавања атмосферских вода. 

- Одводњавање атмосферских вода извршити путем сливника и цевовода до 
канализације, а избор сливника ускладити са обрадом површине на којој се 
налази (коловоз или тротоар). 

- Коловозне засторе свих планираних и постојећих – задржаних саобраћајница 
радити са асфалтним материјалима. 

- Површинску обраду тротоара извести са завршном обрадом од асфалтног 
бетона или поплочавањем префабрикованим бетонским елементима. 

- Оивичење коловоза, пешачких површина и паркиралишта извести уградњом 
бетонских префабрикованих ивичњака. 

- На сваком пешачком прелазу обавезно уградити упуштене ивичњаке или 
друге одговарајуће префабриковане елементе, како би се омогућило 
неометано кретање инвалидских колица и бициклиста. 
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      У делу прикључка на државни пут 
 
 

Поштујући услове ЈП ''Путеви Србије'' бр. 953-6608/10-4 од 15. 10. 2010. 
године, планско решење саобраћаја усклађено је са Законом о јавним путевима („Сл. 
гласник РС“, бр.101/05) и Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09 и 81/09), као и са решењима из Просторног плана подручја посебне намене 
Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 100/10). 

Простор обухваћен ПДР-ом, простире се дуж објеката из надлежности ЈП 
''Путеви Србије'' и то државног пута другог реда бр. 112а деоница број 0467 од чвора 
број 0469 Заовине код км 21+145, у складу са референтним системом Републичке 
дирекције за путеве, а у оквиру граница плана од км 17+896.00 до км 17+959.80, док 
је саобраћајни прикључак планиран код км 17+908.50 са леве стране у правцу раста 
стационаже. 

Саобраћајни прикључак на предметни државни пут другог реда број 112а, 
планира се на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви – својина 
Републике Србије (кат. парцела број 1139 КО Коњска река) и на којима се ЈП ''Путеви 
Србије'', Београд, води као корисник, или је ЈП ''Путеви Србије'', Београд, правни 
следбеник корисника. Решење за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут 
је засновано на принципу максималног уклапања у будући ниво изграђености пута. 
 

У зони раскрснице потребно је проширити државни пут за једну изливну траку 
по смеру за десно скретање према комплексу и то у ширини од 3,0 m и дужини max. 
до 50.0 m, обзиром да је ПГДС мањи од 1000 воз/дан. 

Додатна трака на државном путу за лева скретања према комплексу није 
потребна обзиром да је реалан проток возила на дан око 100 возила што је далеко 
испод норме за пут II реда. 
 

Пројектна брзина је пресудна по елементе пута у најтежим условима. 
Пројектна брзина ванградских путева у (km/h), зависи од интензитета саобраћаја 
(ПГДС на крају пројектног периода (воз/дан)), као и од рељефа тј. категорије терена. 

Предметни пут је државни пут II реда бр. 112-а са веома малим протоком 
возила у току дана, тј., ПГДС на овом путу је мањи од 1000 (воз/дан). По 
функционалној класификацији државни пут бр. 112-а припада везним путевима (ВП) 
а по функционалном типу примада групи везних путева-регоинални (ВП-р). 

Топографија терена где је планирана изградња Туристичког комплекса је 
планинска. Сви ови елементи су нам веома битни за одређивање вредности основне 
брзине (V0) и рачунске брзине (Vr). Имајући у виду све дате елементе као и 
Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута ( „Сл.Гласник РС“ бр.50/11), за државни 
пут II реда број 112-а вредност основне брзине је V0= 50km/h, а вредност рачунске 
брзине је Vr= 70km/h. Рачунска брзина је веома важан фактор за одређивање 
прегледности површинских раскрсница. 
 

У циљу правовременог сагледавања односа и стања у ширем подручју 
површинске раскрснице, пре свега из разлога безбедности саобраћаја, у широј зони 
раскрснице мора бити обезбеђена одговарајућа зона прегледности ослобођена свих 
континуалних визуелних препрека. У овој зони практично се не смеју наћи покретне 
или непокретне препреке на висини ока возача (1,20-1,80 м). 

За одређивање граница и размера потребне зоне прегледности, меродавна су 
два случаја регулисања саобраћаја: оба возила у покрету и возило на споредном 
правцу је обавезно да се заустави пре уласка у конфликтну зону. 
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Обзиром да предметна интерна саобраћајница има прикључак на државни пут 

II реда, обавезно је поставити у зони прикључка интерне саобраћајнице саобраћајни 
знак „стоп“ У том случају време које је потребно возилу из споредног правца да 
прође подручје конфликта са возилом на главном правцу једнако је збиру времена 
реакције возача и времена убрзања потребног да се возило са споредног правца 
безбедно укључи на државни пут. 

Потребна дужина прегледности (дуж главног правца), за предметну 
раскрсницу  рачуна се по обрасцу: P = Vg/3,6 x (tr  + tu  ). 
 

За предметну раскрсницу прикључка интерне саобраћајнице на државни пут 
потребна дужина прегледности је око 50,00м. 
 

Планом су испоштовани и следећи услови: 
 

- предвиђа се двострано проширење државног пута на пројектовану 
ширину од 7,10м (без издигнутих ивичњака); 

- усвојен је модел површинског чвора када се возило на споредном путу 
обавезно зауставља у чвору (регулише се саобраћајним знаком СТОП). 

- предвиђена је само изливна трака дужине 45,0м и ширине 3,00м, а 
према условима ЈП ''Путеви Србије''; 

- обезбеђена је зона потребне прегледности; 
- додата је саобраћајна трака за излив (успорење) на предметни државни 

пут; 
- минимална ширина коловоза прикључне саобраћајнице је 6,00м; 
- коловозну конструкцију пројектовати за осовинско оптерећење од 

најмање 11,50 т по осовини; 
- полупречници лепеза у зони раскрснице утврђени су на основу криве 

трагова меродавног возила са унутрашњим полупречником заобљења 
од 6,00м (меродавно возило је путнички аутомобил); 

- укрштај је изведен под правим углом (управно на пут). 
 

Приликом израде техничке документације придржавати се закона и прописа из 
ове области. 

Повезивање постојећих и нових садржаја планирано је уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на државном путном правцу. 

Повезивање је искључиво планирано унутар граница плана на већ постојећем, 
планом дефиисаном прикључном месту. Уколико се појави тенденција изградње 
нових објеката повезивати их путем сервисне саобраћајнице на горе наведен 
прикључак. Предвиђено планирати и спроводити уз поштовање и примену свих 
важећих прописа и норматива из области саобраћаја и услова ЈП ''Путеви Србије''. 

У циљу просторно-планског и саобраћајног планирања, израђене су анализе 
постојећих и планираних токова на предметном путу, уз анализу стања на коловозу, 
са предлогом мера у наредном периоду. 

Извршена је анализа  безбедности новопланираног прикључка са закључком. 
Планом је предвиђен приоритет саобраћаја и транзит на предметном путном 

правцу. 
Предвиђен је и обезбеђен заштитни појас и појас контролисане градње, тако 

да је први садржај објеката високоградње (предвиђена ТС) удаљен више од 10,00м 
од ивице земљишног појаса државног пута другог реда број 112а, уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном путном правцу. 

 



30 

План детаљне регулације туристичког комплекса 
на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац 

  

EKO-URBO PLANEX DOO UŽICE 
ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNI I POSLOVNI CENTAR ZA PROSTORNO, URBANISTIČKO PLANIRANJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

 
Разрешена је проблематика постојећег и перспективног пешачког, 

стационарног и јавног саобраћаја, као и заштита постојећих и евентуално нових 
инсталација. 

Техничком документацијом ће се решити адекватно прихватање и 
одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања 
предметног пута. 

Планирана ограда не сме ометати прегледност јавног пута и не сме угрозити 
безбедност саобраћаја. 
 
 

2.5.     Правила за решавање паркирања у оквиру парцеле 
 

 Туристички комплекс садржи паркинг простор са 27 паркинг места за путничка 
возила. 
 Паркинг простори су подељени у пет целина. Четири паркинг простора 
организовани су са паркирањем под углом од 90° у односу на интерну 
саобраћајницу, а димензије паркинг места су 5,00 x 2,50м, са простором за 
маневрисање ширине 5,40м. 
 Један паркинг простор са три паркинг места организован је са паркирањем под 
углом од 45°. Димензије паркинг места су 5,00 x 2,50м, са простором за 
маневрисање ширине 3,00м. Овај паркинг простор има и окретницу за путничка 
возила. 
 Паркинг површина, која је смештена у зони централног објекта за рецепцију, 
ресторан, теретану са другим пратећим садржајима, биће коришћена и као 
економски улаз. Димензије овог простора су 20,00 x 4,50м, са улазно-излазном 
саобраћајницом која се надовезује на интерну саобраћајницу. 
 Паркинг простор мора бити оивичен ивичњацима, а конструкција ће бити 
дефинисана главним пројектом саобраћајних површина. 
 
 

       2.6.     Правила за пешачки саобраћај 
 

  Пешачки саобраћај је планиран са 5 тротоара ширине 2,00 метара и 
променљиве дужине. Тротоари повезују интерну саобраћајницу као и паркинг 
просторе са објектима предвиђеним у туристичком комплексу. 
 

  Тротоари морају бити оивичени парковским ивичњацима, а њихова 
конструкција биће дефинисана главним пројектом саобраћајних површина. 
 

 Интерна саобраћајница, окретнице као и тротоари имају своје осовине. 
Пресечне тачке тих осовина означене су теменима, а координате темена дате су у 
табели бр. 5. 
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2.7.     Правила регулације 
 

2.7.1. Регулационе линије 
 
             Регулационом линијом, простор туристичког комплекса се разграничава од 
површина представљених путем Заовине – Митровац, а границом кат. парцеле од 
парцела у своме непосредном суседству: кат. парцела бр. 48/7, 48/9, 48/11, 48/3, 
48/1, 48/14, 48/15, 48/16,48/10, 48/4, 48/3, 48/2, 52/4, 58/1 КО Коњска Река. 
            Комплекс ће бити ограђен оградом (са одговарајућим капијама: колском  и 
пешачком). 
 
Табела бр. 6: 
 

Регулациона линија 
 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 409.41 4 863 397.66 

2 7 373 421.97 4 863 419.83 

 

 

2.7.2. Грађевинске линије 
 
  Грађевинска линија утврђује се овим планом у односу на регулациону линију, 
односно аналитичко геодетским подацима и представља линију на којој се граде 
објекти (дефинисана је зонама дозвољене градње, а према графичком прилогу бр. 8 
- План саобраћаја, регулације и нивелације Р  1 : 500). 

 
 

2.7.3. Висинска регулација 
 

Централни објекат је спратности Су + Пр + Пк (сутерен, приземље и 
поткровље). 
           Туристички  апартмани, типа брвнаре у етностилу (тип 1 и 2) су максималне 
спратности П + Пк, са могућношћу изградње сутерена. 
 
 

2.7.4. Нивелација 
 

Планом се дефинише нивелација интерне саобраћајнице комплекса која се 
базира на постојећој нивелацији приступног пута, из које проистиче и нивелација 
простора за изградњу објеката. 

 

Висинске коте на раскрсницама саобраћајница су базни елементи за 
дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају поступком интерполације. 
Тениски и кошаркашки терен се налазе на коти 1086.00м, централни објекат на коти 
1086.30м, док је горњи плато са паркингом у оквиру зоне апартманско-павиљонског 
становања планиран на коти 1109.50м. 
 
 
 
 



32 

План детаљне регулације туристичког комплекса 
на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац 

  

EKO-URBO PLANEX DOO UŽICE 
ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNI I POSLOVNI CENTAR ZA PROSTORNO, URBANISTIČKO PLANIRANJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

 
Табела бр. 7: 
 

 
Аналитичко-геодетски подаци планираних објеката 
 
ТС -трафостаница 

Тачка бр. Y  X 

1 7 373 428.15 4 863 401.09 

2 7 373 431.97 4 863 400.29 

3 7 373 430.83 4 863 394.86 

4 7 373 427.03 4 863 395.64 

 Тениски терен 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 476.59 4 863 408.95 

2 7 373 476.62 4 863 400.63 

3 7 373 472.92 4 863 385.05 

4 7 373 437.89 4 863 393.37 

Терен за кошарку 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 482.41 4 863 399.24 

2 7 373 517.46 4 863 390.91 

3 7 373 513.74 4 863 375.35 

4 7 373 478.71 4 863 383.68 

 
Објекат централних функција 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 536.42 4 863 385.22 

2 7 373 551.00 4 863 381.72 

3 7 373 547.50 4 863 367.13 

4 7 373 532.92 4 863 370.63 

 
Објекат 1 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 571.70 4 863 380.49 

2 7 373 581.03 4 863 378.71 

3 7 373 579.72 4 863 371.83 

4 7 373 570.39 4 863 373.61 
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Објекат 2 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 594.50 4 863 373.08 

2 7 373 603.84 4 863 371.31 

3 7 373 602.53 4 863 364.43 

4 7 373 593.20 4 863 366.21 

Објекат 3 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 620.13 4 863 372.68 

2 7 373 629.47 4 863 370.90 

3 7 373 628.16 4 863 364.02 

4 7 373 618.83 4 863 365.80 

Објекат 4 (тип -1) 

 Тачка бр. Y X 

1 7 373 640.81 4 863 364.35 

2 7 373 650.14 4 863 362.57 

3 7 373 648.83 4 863 355.70 

4 7 373 639.50 4 863 357.47 

Објекат 5 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 663.43 4 863 366.09 

2 7 373 672.76 4 863 364.31 

3 7 373 671.45 4 863 357.44 

4 7 373 662.12 4 863 359.21 

Објекат 6 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 691.51 4 863 357.55 

2 7 373 700.84 4 863 355.78 

3 7 373 699.54 4 863 348.90 

4 7 373 690.20 4 863 350.68 

Објекат 7 (тип -1) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 703.76 4 863 347.98 

2 7 373 713.09 4 863 346.20 

3 7 373 711.78 4 863 339.33 

4 7 373 702.45 4 863 341.10 
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Објекат 1 (тип -2) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 580.82 4 863 366.41 

2 7 373 586.90 4 863 364.97 

3 7 373 585.30 4 863 358.16 

4 7 373 579.21 4 863 359.59 

Објекат 2 (тип -2) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 607.33 4 863 361.61 

2 7 373 613.42 4 863 360.17 

3 7 373 611.81 4 863 353.36 

4 7 373 605.73 4 863 354.79 

Објекат 3 (тип -2) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 628.62 4 863 355.81 

2 7 373 634.70 4 863 354.37 

3 7 373 633.09 4 863 347.56 

4 7 373 627.01 4 863 348.99 

Објекат 4 (тип -2) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 650.26 4 863 351.84 

2 7 373 656.34 4 863 350.41 

3 7 373 654.74 4 863 343.60 

4 7 373 648.65 4 863 345.03 

Објекат 5 (тип -2) 

Тачка бр. Y X 

1 7 373 667.36 4 863 345.38 

2 7 373 673.44 4 863 343.95 

3 7 373 671.83 4 863 337.13 

4 7 373 665.75 4 863 338.57 

Објекат 6 (тип -2) 

 Тачка бр. Y X 

1 7 373 682.03 4 863 342.59 

2 7 373 688.11 4 863 341.15 

3 7 373 686.50 4 863 334,34 

4 7 373 680.42 4 863 335.77 
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Нивелација свих површина је генерална и она се кроз израду пројектне 

документације може прецизније, односно тачно дефинисати у складу са техничким 
захтевима и решењима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и 
санитарне услове. 
 
 

 2.8.  Постигнути урбанистички параметри и биланси 
 

 

 У оквиру планског подручја, издвајају се 3 (три) зоне. 
 
 

Табела бр. 8: 
 

Зоне са површинама 
 

 

 

Зона А -     
 

Централне функције 
 

7 ари  и  72 м² 
 

 

Зона Б -     
 

Апартманско-пансионско становање 
 

39 ари  и  54 м² 
 

 

Зона В –     
 

Спорт и рекреација 
 

18 ари  и  60 м² 
 

 

 

 

Табела бр. 9: 
 

Урбанистички параметри 
 

 

 

ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 

НАМЕНА 
 

ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКАТА 
 

 

УРБАНИСТИЧКИ 
ПАРАМЕТРИ 

 
 

ОЗНАКА 
ЗОНЕ 

 

ТИПИЧНЕ 
ЗОНЕ 

П. ПОД 
ОБЈЕКТ. 

БРГП 
МАКС. 

СПРАТ. 
ИИ ИЗ 

 

1 
 

Централне 
функције 

Централни 
објекат са 
пратећим 

садржајима 

 
225,00 

 
650,00 

Су+Пр 
+ Пк 

0,84 29% 

 

2 
 

Апартманско
-пансионско 
становање 

Брвнаре 
типа 
1 и 2 

 
650,00 

 
1400,00 

Пр+Пк 
(Су) 

0,35 16% 

 

3 
 

Зона спорта 
и рекреације 

Терени за 
кошарку и 

тенис 
1152,00 1152,00 

Пр -
партер 

0,62 62% 

 

Напомена: Урбанистички параметри по типичним целинама, као и на нивоу плана, 
у оквиру су планираних вредности које су предвиђене Просторним планом подручја посебне 
намене Националног парка ''Тара'' ("Службени гласник РС", бр. 100/10). 

Изузетно је дозвољено одступање од датих параметара ±10%. 
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Грађевинско земљиште туристичког комплекса садржи следеће основне 
намене: 
 

А - Централне функције 7 ари  и  72 м² 
Б – Апартманско-пансионско становање 39 ари  и  54 м² 
В – Спорт и рекреација 15 ари  и  80 м² 
Г -  Саобраћајне површине 25 ари  и  07 м² 
Д -  Комуналне површине 100 м² 
Ђ–  Зелене површине (заштитно зеленило)  4 ара  и  50 м² 
 
 

  Напомена бр. 1: 
 

  Део кат. парцеле бр. 1139 КО Коњска Река односно, део државног пута другог реда 
бр. 112а није предмет обухвата зона из табеле број 8. У оквиру дела предметне парцеле, 
поред предвиђеног проширења, извршиће се изградња путног прикључка на површини од 
око 160 м². 
 

Напомена бр. 2: 
 

У обрачун нису узете зелене и слободне површине, које ће се предвидети пројектом 
партерног решења, а односе се пре свега на просторе унутар зоне апартманско-пансионског 
становања и централних функција. 
 

 Намена површина представљена је графичким прилогом бр. 5. Елабората 
плана (План намене површина са поделом на земљиште за јавне и остале намене  
Р = 1:1000). 
 

 
 

2.9.    Општи и специфични захтеви за архитектонско 
          и обликовање амбијенталне целине 

 
У поступку осмишљавања просторног контекста и пројектовања објеката и 

других садржаја у оквиру туристичког комплекса, потребно је усагласити планска и 
пројектно-техничка решења, користећи смернице из Просторног плана подручја 
посебне намене Националног парка ''Тара'' ("Службени гласник РС", бр. 100/2010), 
као и Правилника о условима за парцелацију, изградњу, обликовање, 
материјализацију и уређење изграђеног простора на подручју планине Таре (''Сл. 
лист општине Бајина Башта'', бр. 2/07 од 02. 03. 2007. године). 
 

У складу са климатским условима и традицијом овог подручја, за слободно 
стојеће објекте у погледу примене правила материјализације, препоручује се: 
 

1) за базис (подрум или сокл) – камен или облога каменом – правоугаони слог; 
2) за корпус (приземље и евентуалне остале етаже) – дрво или облога дрветом – 
талпа, полуоблица или облица од црног бора, без бојења; 
3) за кров и димњачку капу – шиндра – црни бор или јасика без бојења; 
4) за димњак - камен или облога каменом или шиндром, без бојења; 
5) за столарију – дрво, без бојења. 
 

Делови објеката, њихови структурни облици и изгледи (прозори, стрехе, 
димњаци, тремови), пожељно је да буду у духу "динарске брвнаре - осаћанке", која 
је на овом подручју дала свој допринос народној архитектури и градитељском 
наслеђу. 
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3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА 
ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

 
Планом се дефинише приближан износ  средстава за изградњу јавних 

објеката (ТС и  електроенергетских водова), а тачан износ биће дефинисан 
техничком документацијом. 

Изградња ТС и електроенергетских водова извршиће се кроз суфинансирање 
са надлежном Електродистрибуцијом, у складу са њиховим програмима развоја. 
Приближна вредност ових радова износи укупно: грађевински и електро део са 
техничком документацијом 4 500 000 динара. 

Предвиђено проширење на делу државног пута, као и изградња путног 
прикључка биће предмет посебне пројектно-техничке документације. 
 

 
 
 

4. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 
 

Изградња нове инфраструктуре је приоритет и услов за изградњу осталих 
објеката. 
 
 
 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

План детаљне регулације, представља плански и правни основ за издавање 
локацијске дозволе, односно грађевинске дозволе за планиране објекте и прикључак 
на  државни пут II реда. 

План детаљне регулације представља обавезу за све надлежне општинске 
органе, јавна предузећа као и за појединачне инвеститоре. 

Општинска управа општине Бајина Башта ће у сарадњи са надлежним 
Министарством пратити примену Плана детаљне регулације. 

Скупштина општине Бајина Башта ће утврђивати евентуалну потребу да се 
приступи измени и допуни Плана. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Бајина Башта    Председник Скупштине Општине 
  
01 број: 06-12/011 од 15. 04. 2011.    --------------------------------------- 

01 број: 06-40/011 од 25. 11. 2011.    Мирослав Нешковић 
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     Списак табеларних приказа 
 
     Табела бр. 1.      Површине зона 
     Табела бр. 2:      Површине новоформираних грађевинских парцела 
     Табела бр. 3:      Координате преломних тачака новоформиране парцеле 
     Табела бр. 4:      Грађевинско земљиште за јавну намену и  

     грађевинско земљиште за остале намене 
     Табела бр. 5:      Координате темена саобраћајних површина 
     Табела бр. 6:      Регулациона линија 
     Табела бр. 7:      Аналитичко-геодетски подаци планираних објеката 
     Табела бр. 8:      Зоне са површинама 
     Табела бр. 9:      Урбанистички параметри 
 
 
 
  

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 
 

(Одлуке, мишљења, услови, сагласности, извештаји јавних комуналних предузећа, 
установа и институција) 

 
 

• Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичког 
комплекса на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, 
Крња Јела–Митровац, 01. бр. 06-38/09 од 27. 11. 2009. године; 

 

• Копија плана бр. 253-1/2008-725 од 21. 11. 2008.године, размера 1: 2500; 
 

• Лист непокретности бр. 433 КО Коњска Река, (952-1/2009-1247 од 20. 05. 2009. 
године); 

 

• Ажурна геодетска подлога Катастарско-топографски план (израђен од стране 
ортачке радње „Гео-Дрина“ из Бајине Баште, Служба за катастар 
непокретности Бајина Башта, фебруар, 2009. године); 

 

• Мишљење Министарства животне средине и просторног планирања, 
 бр.350-01-00580/2009-07 од 14. 09. 2009. године; 
 

• Мишљење ЈП ''Национални парк Тара'', број 1919/1 од 24. 11. 2008. године; 
 

• Мишљење Завода за заштиту природе Србије о изградњи туристичког 
комплекса у Националном парку Тара бр.03-3205/2 од 05. 02. 2009. године; 

 

• Услови заштите природе, бр.03-603/2 од 14. 04. 2010. године, Завода за 
заштиту природе Србије; 

 

• Обавештење Министарства одбране Републике Србије-Сектор за материјалне 
ресурсе-Управа за инфраструктуру бр. 2732-4 од 24. 08. 2010. године; 
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• Начелна сагасност ПД ''ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ'' доо Бајина Башта, бр. 2458/1 
од 19. 05. 2009. године за прикључење будућег туристичког комплекса  на 
водовод ''ТАРА''; 

 

• Услови за прикључење на електроенергетску мрежу, бр. 21-850/2010 од 20. 04. 
2010. године, ЈП ЕПС ''Електродистрибуција'' доо Краљево, 
''Електродистрибуција Ужице'', Погон Бајина Башта; 

 

• Технички извештај за издавање услова за прикључење, бр. 21-850/2010 од 19. 
04. 2010. године, ЈП ЕПС ''Електродистрибуција'' доо Краљево, 
''Електродистрибуција Ужице'', Погон Бајина Башта; 

 

• Услови за прикључење на ТС 35/10Кв ''Метаљка'' бр. 1909/1 од 09. 04. 2010. 
године ПД „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. – ПД за 
дистрибуцију ел.енергије Електродистрибуција д.о.о. Краљево, 
Електродистрибуција Ужице, ПОГОН Бајина Башта; 

 

• Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ бр. 171-135464/2 од 04. 06. 2010. године; 
 

• Решење о неприступању изради Стратешке процене плана детаљне 
регулације на животну средину број 03/1 број 350-459/10-03 од 15. 06. 2010. 
године; 

 

• Услови ЈП ''Путеви Србије'' бр.953-6608/10-4 од 15. 10. 2010. године; 
 

• Сагласност ЈП Путеви Србије број 953-3011/11-1, од 04. 03. 2011. године; 
 

• Одлука о доношењу Плана детаљне регулације туристичког комплекса на кат. 
парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела–
Митровац („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 3/2011); 

 

• Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације 
туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном 
парку Тара, Крња Јела–Митровац (01 Бр: 06-40/011 од 25. 11. 2011. године); 

 

• Записник са 3. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, од 
 11. 06. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли 
 Концепта плана); 
 

• Записник са 4. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, од 
08. 10. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана); 

 

• Записник са 7. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, од 
27. 12. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана); 

 

• Записник са седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, од 
11. 03. 2011. године (Извештај о обављеном Јавном увиду). 
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Фаза – КОНЦЕПТ ПЛАНА 

 

• Концепт Плана детаљне регулације туристичког комплекса на кат. 
парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела–
Митровац. 

 

 
 

ОСТАЛА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

• Извод из Просторног плана Националног парка Тара („Сл.гласник РС“, 
бр. 100/10); 

 

• Идејна решења објеката; 
 

• Фото приказ локације. 
 
 
 

 
 

Наручилац плана: 

 

Владислав Драгојловић, 
Ужице, Омладинска бр. 4 
 

 
Носилац плана: 

 

Општина Бајина Башта 
 

 
 
 
Обрађивач 
плана: 

 

Istraživačko-razvojni 
i poslovni centar 

za prostorno, urbanističko planiranje i 
zaštitu životne sredine 

 

      „„EEKKOO--UURRBBOO  PPLLAANNEEXX““  ddoooo  UUžžiiccee  

 
 

Руководилац 
израде плана: 

 

Милан Пејић, дипл. просторни планер 
 

Одговорни урбаниста: 
 

Лиценца бр.  201 0774 04 
 

 

Радни тим : 
 

Милан Пејић, 
дипл. просторни планер 
 

        
 

Петар Живковић, дипл. инж. арх. 
 

  

Миланко Вукотић, дипл. инж. арх. 
 

  

Данијела Бојанић, дипл. инж. саобр. 
 

  

Слободанка Бошњаковић, дипл. биолог-еколог 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Плана детаљне регулације туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 
КО Коњска Река  у Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац 

 
Иницијативу за доношење Плана детаљне регулације туристичког комплекса 

на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – 
Митровац покренуо је Владислав Драгојловић из Ужица, Ул. Омладинска бр. 4. 

На основу покренуте иницијативе Општинска управа општине Бајина Башта 
тражила је мишљење од општинске Комисије за планове о потреби и оправданости 
доношења овог Плана. 

Комисија за планове, на седници одржаној 23. 10. 2009. године, по захтеву 
Општинске управе општине Бајина Башта за давање стручног мишљења о потреби 
израде Плана, дала је позитивно мишљење, на основу кога је Скупштина општине 
Бајина Башта на седници одржаној 27. 11. 2009. године донела Одлуку о приступању 
изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 КО 
Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац. 
  Правни основ за израду  Плана детаљне регулације туристичког комплекса на 
кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у Националном парку Тара, Крња Јела – 
Митровац (у даљем тексту План детаљне регулације)  представљају: Закон о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-
одлука УС и 24/11), Правилник о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (”Сл.гласник РС” број 31/10, 69/10 и 16/11), Правилник о о изменама и 
допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, бр.69/10) и Одлука о приступању изради Плана детаљне 
регулације туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у 
Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац, 01. бр.06-38/09 од 27. 11. 2009. 
године. 
  Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Просторни 
план подручја посебне намене Националног парка Тара („Сл. гласник РС“, бр. 
100/10). 
  Планом су обухваћене катастарска парцела бр. 49 КО Коњска Река, укупне 
површине 93 ара и 63 м² и део кат. парцеле бр. 1139 КО Коњска Река, површине око 
10 ари. Укупна површина обухваћена Планом износи оријентационо 1. 03.63 ха. 
        Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање законског и планског 
основа за изградњу предметног туристичког комплекса са садржајима објеката и 
површина у функцији туризма, спорта и рекреације. Планирани туристички комплекс 
треба да створи квалитетније услове за развој одрживог туризма уважавајући 
природни амбијент локације, заштиту животне средине и градитељског наслеђа и 
буде основа за даље унапређење и развијање ширег окружења. 

Израда Плана је поверена Истраживачко-развојном и пословном центру за 
просторно, урбанистичко планирање и заштиту животне средине ''EKO-URBO 
PLANEX'' doo Užice, Димитрија Туцовића бр. 36. 

Обрађивач Плана је, сходно Закону, урадио Концепт Плана и доставио 
Комисији за планове. 

Комисија за планове, на седници одржаној 11. 06. 2010. године, разматрала 
је и прихватила Концепт Плана. 
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Стручну контролу Нацрта Плана, Комисија за планове је извршила на 

седницама одржаним 08. 10. 2010. године и 27. 12. 2010. године. Комисија је 
извршила проверу усклађености Нацрта Плана и његових решења са Законом, 
Одлуком о изради Плана, донетим планским документима ширег подручја, 
стандардима и нормативима, прибављеним условима, другим законима и 
прописима, као и проверу оправданости планског решења и проверу и оцену 
реалности и остваривости предложених решења Нацрта Плана. 

Комисија за планове Општине Бајина Башта је на седници одржаној 27. 12. 
2010. године, дала мишљење да се Нацрт Плана може упутити на јавни увид. 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид оглашено је у листу «Вести», као и на 
огласној табли општинске управе, а трајало је од 01. 02. 2011. године до 02. 03. 2011. 
године. 

Јавна презентација Нацрта Плана одржана је 14. фебруара у општинској 
управи Општине Бајина Башта. 

Није било заинтересованих учесника, нити достављених примедби на Нацрт 
Плана. 

Јавна седница Комисије за планове одржана је 10. 03. 2011. године са 
почетком у 13 часова. 

Комисија је констатовала, да је испоштована законска процедура у поступку 
доношења Одлуке о приступању изради Плана, као и његове израде, да није било 
примедби у току јавног увида и на јавној презентацији, да су у предлог Плана 
уграђене све примедбе Комисије, као и да су прибављене све потребне сагласности 
надлежних јавних предузећа, органа и организација и донела закључак да се План 
детаљне регулације туристичког комплекса на кат. парцели бр. 49 КО Коњска Река у 
Националном парку Тара, Крња Јела – Митровац може упутити Скупштини на 
усвајање и да се у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи 
(«Сл.гласник РС», бр.72/09,), прибави сагласност на план пре објављивања, 
министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, у погледу 
усклађености са планским документима ширег подручја, овим Законом и прописима 
донетим на основу овог Закона. 
 

Саставни део Образложења Плана детаљне регулације је: 
 

• Записник са 3. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, 
од 11. 06. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли Концепта 
плана); 

• Записник са 4. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, 
од 08. 10. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта 
плана); 

• Записник са 7. седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, 
од 27. 12. 2010. године (Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта 
плана); 

• Записник са седнице Комисије за планове Општине Бајина Башта, 
од 11. 03. 2011. године (Извештај о обављеном Јавном увиду). 

 
 


