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УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ  
ЗА  ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ   

ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА,  
НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598  

КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА    
 
 
 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ:  
 

НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ  ИЗ  ЗАОВИНА,  
ЗАОВИНЕ  БРОЈ  38,  БАЈИНА  БАШТА  

 
 
 
 
 
 
 

  У Ужицу, новембар 2022.  године  
 

Примерак  1 / 3  
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Импресум 
ЛОКАЦИЈА 

Локација: Заовине, Општина Бајина Башта;  

Парцела: кп 6598  КО Заовине, Општина Бајина Башта; 

Врста земљишта: Пољопривредно земљиште, ливада 7. класе;  

 Власник парцеле: Новичић (Здравко) Томислав,  

Заовине број 38, Општина Бајина Башта.  

НАРУЧИЛАЦ  / ИНВЕСТИТОР 

Име / Назив: Новичић Томислав из Заовина, 

Адреса / Седиште: Заовине број 38, Општина Бајина Башта. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Врста документа: Урбанистичко–технички  документ;  

Ранг пројекта: Урбанистички пројекат;  

Намена пројекта: Урбанистичко–архитектонска разрада локације; 

Датум израде: Новембар 2022. године;  
Примерак: 1 / 3.  

РАДНИ  ТИМ 

Пројектант УП: Политбиро доо Ужице, Београдска 31;  

Одговорни урбаниста: Јанковић З. Миленка,      дипл. инж. арх.  200  0246  03; 

Урбаниста: Танасковић С. Живорад,  маст. инж. арх.;  

Пројектант  ИДР: Про–нес Бајина Башта, Весна Нешковић ПР; 

Одговорни пројектант: Нешковић Б. Весна,      дипл. грађ. инж. 310 3858  03.  

ОБРАЂИВАЧ 
ПОЛИТБИРО  ДОО.  УЖИЦЕ 

Директор  
Миленка  Јанковић   
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 ПОДАЦИ  О  ПРОЈЕКТУ  

 
 

ИНВЕСТИТОР:  НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ,  Заовине број 38, Бајина Башта  
ПРОЈЕКТАНТ  УП:  „ПОЛИТБИРО“  ДОО   УЖИЦЕ,   Београдска 31   
ПРОЈЕКТАНТ  ИДР:  „ПРО–НЕС“  БАЈИНА  БАШТА ,  Весна Нешковић ПР   
ОБЈЕКАТ:  ЗГРАДА  1:  СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОМАЋИНСТВА  
ГРАЂЕЊЕ / ИЗВОЂЕЊЕ:  НОВА  ГРАДЊА  (ИЗГРАДЊА)  

ВРСТА  ТЕХНИЧКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ  (УП)  
СА  ИДЕЈНИМ  РЕШЕЊЕМ  (ИДР: АРХ)  

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА:  УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКТ ЗА   ИЗГРАДЊУ 
СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА,  
ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ДОМАЋИНСТВА,    
НА  КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598   
КО  ЗАОВИНЕ, ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА  

КАТ.  ПАРЦЕЛА:   КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА  БРОЈ  6598  КО  ЗАОВИНЕ  

АДРЕСА  ЛОКАЦИЈЕ:  31 251  ЗАОВИНЕ,  БАЈИНА  БАШТА  

КАТЕГОРИЈА  И  КЛАСА  ОБЈ.:  . „А“,  111011  (учешће  100,00 %)  

БРОЈ  ДНЕВНИКА:  УП  22–11–1  

 
 
ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  
            за  УП:  

ЈАНКОВИЋ  З.  МИЛЕНКА,        дипл. инж. арх.  
лиценца  број  200  0246  03  

УРБАНИСТА  САРАДНИК  
           за  УП:  

ТАНАСКОВИЋ  С.  ЖИВОРАД,  маст. инж. арх.  

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ  
          за  ИДР:  

НЕШКОВИЋ Б. ВЕСНА,       дипл. грађ. инж.  
лиценца  број 310  3858  03  

 
 
 
 У Ужицу, 04. 11. 2022. године,   
 
 
НАРУЧИЛАЦ / ИНВЕСТИТОР:  ИСПОРУЧИЛАЦ  / ОБРАЂИВАЧ:  
 
Новичић Томислав           ПОЛИТБИРО  ДОО   УЖИЦЕ 
Заовине, Заовине број 38         Директор  
31 251 Заовине, Бајина Башта      Јанковић  Миленка  
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Садржај 

САДРЖАЈ:  
 

 СВЕСКА  I:    УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ   
 Пројектант:  Политбиро доо Ужице, Београдска 31  
 
I  ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Решење о упису у регистар привредних субјеката  
2. Решење о одређивању одговорног урбанисте  
3. Лиценца одговорног урбаисте  
4. Изјава одговорног урбанисте  
5. Пројектни задатак инвеститора  
6. Сагласност инвеститора на техничку документацију  

 
II  ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Копија плана  
2. Лист непокретности  
3. Уверење о катастру водова  
4. Катастарско–топографски план  
5. Извод из плана вишег реда  
6. Информација о локацији  
7. Технички услови инфраструктуре  
8. Решење о пољопривредном газдинству  
9. Уговор о службености пута  
10. Обавештење Завода за заштиту природе  
11. Геотехнички елаборат (прилог у формату пдф)  

 
III  ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Уводни део  
1.1 Правни и плански основ за израду УП  
1.2 Предмет и циљ рада УП  
1.3 Границе плана и статус земљишта  

2. Постојеће стање  
2.1 Природне и грађене структуре локације  
2.2 Постојећи биланси површина и урбанистички параметри  

3. Планирано стање  
3.1 Планска правила грађења и уређења  
3.2 Урбанистичко решење регулације, нивелације и саобраћаја  
3.3 Пројектовани аналитичко – геодетски подаци  
3.4 Пројектовани биланси површина и урбанистички параметри  
3.5 Пројектована правила грађења и уређења  
3.6 Пројектовано архитектонско решење објекта  
3.7 Пројектовани прикључци на комуналну инфраструктуру  
3.8 Утицај објекта на животну средину  

4. Пројектне  смернице  
4.1 Смернице за спровођење урбанистичког пројекта  

 
IV  ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Катастарско–топографски план са границом обухвата пројекта  
2. Ситуациони приказ планиране намене површина  
3. Ситуациони приказ регулације, нивелације и саобраћаја  
4. Ситуациони приказ пејсажног и партерног уређења  
5. Ситуациони приказ прикључака комуналне инфраструктуре  
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 СВЕСКА  II:  ИДЕЈНО  РЕШЕЊЕ    

  Пројектант:  Про–нес Бајина Башта, Весна Нешковић ПР  
 
 
1.    ГЛАВНА  СВЕСКА  

0.1 Насловна страна главне свеске  
0.2 Садржај главне свеске  
0.3  Садржај техничке документације  
0.4  Подаци о пројектантима  
0.5 Општи подаци о објекту и локацији  
0.6  Сажет технички опис  

 
2.    ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ    

1.1 Насловна страна архитектонског пројекта  
1.2 Садржај архитектонског пројекта  
1.3  Решење о одређивљању одговорног пројектанта архитектуре  
1.4 Изјава одговорног пројектанта архитектуре  
1.5  Текстуална документација  
1.6  Нумеричка документација  
1.7  Графичка докуметација  

1.  Ситуација  
2. Основа темеља  
3. Основа сутерена  
4. Основа приземља  
5. Основа поткровља  
6. Основа кровне конструкције  
7. Основа крова  
8. Пресек 1 – 1  
9. Пресек 2 – 2  
10. Западни изглед  
11. Јужни изглед 
12. Источни изглед    
13. Северни изглед   

 
 

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх.   
лиценца број 200 0246 03  
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Свеска I : Урбанистички пројекат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕСКА   I:   
УРБАНИСТИЧКИ   ПРОЈЕКАТ  

 
 

ПРОЈЕКТАНТ:  
ПОЛИТБИРО  ДОО  УЖИЦЕ, БЕОГРАДСКА  31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај: 
 
 
 

I  Општа документација  
II  Техничка документација  
III  Текстуална документација  
IV  Графичка документација  
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Општа  документација  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај: 
 
 
 

1. Решење о упису у регистар привредних субјеката  
2. Решење о одређивању одговорног урбанисте  
3. Лиценца одговорног урбанисте  
4. Изјава одговорног урбанисте  
5. Пројектни задатак инвеститора  
6. Сагласност инвеститора на техничку документацију   
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Решење о одређивању одг.  инжењера  

 
Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање  
П О Л И Т Б И Р О  Д О О  У Ж И Ц Е ,  Б е о г р а д с к а  3 1   
Број:        У–22–11–1  
Датум:  01. 11. 2022.  
Место:  У  ж  и  ц  е  

 
 
 
 

На основу члана 65, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
– други закон, 9/2020 и 52/2021), доносим: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О   ОДРЕЂИВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ  

 
 

Одређује  се:  
ЈАНКОВИЋ  З.  МИЛЕНКА, дипл инж. арх.,  лиценца број  200 0246 03,  
за  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТУ  за израду техничке документације:  
 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 
ЗА  ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА 

ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА,   
НА  КАТАСТАРСКОЈ   ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598  

КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА  
 
 

Именовани испуњава услове из Закона о планирању и изградњи.  
Именовани је дужан да се, при изради наведене техничке документације,  
придржава Закона о планирању и изградњи, законских прописа и стандарда.  

 
 
 

ПОЛИТБИРО  ДОО  УЖИЦЕ  
Директор  

Јанковић Миленка 
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Изјава одговорног урбанисте 

 
 
 
 

На основу члана 77, став 5, Правилника о садржини, начину и поступку израде 
документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19), 
прилаже се:  

 
 
 

ИЗЈАВА  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ  
 
 

за урбанистичко–технички документ:  
 

 
УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 

ЗА  ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА 
ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА,  

НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598  
КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА  

 
 

Изјављујем да је горенаведени Урбанистички пројекат израђен у складу са:  
 Законом о планирању и изградњи објеката („Службени гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 
други закон, 9/2020 и 52/2021);  

 Прописима донетим на основу Закона: Правилник о садржини, начину и поступку 
израде документа просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” 
број 32/19):  

 Планским документом: Просторни план подручја посебне намене Националног парка 
„Тара“ („Службени лист РС“ број 44/2020).  

 
 
 

У Ужицу, 04. 11. 2022. године,   ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  
 

Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх.   
лиценца број 200 0246 03  
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Пројектни  задатак  инвеститора  
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК  ИНВЕСТИТОРА 
 
 

за  израду техничке документације:  
 

 
УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 

ЗА  ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА  
ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА,  

НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598  
КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА  

 
 
 

Молим да израдите наведени Урбанистички пројекат као урбанистичко архитектонску 
разраду локације на наведеној парцели, на Тари, КО Заовине, Општина Бајина Башта.   

Урбанистичким пројектом треба определити урбанистичке параметре и грађевинску зону 
парцеле за изградњу једног стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства, 
спратности Су+П+Пк, у свему према достављеном Идејном архитектонском решењу објекта,  
фирме „Про–нес“ Бајина Башта, Весна Нешковић ПР. Објекат треба позиционирати према 
ИДР Ситуацији.  
 Урбанистички пројекат треба радити у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима који важе за ову врсту техничке документације, достављеној Информацији о 
локацији, условима комуналних предузећа и другој достављеној докуменатцији инвеститора.   
 Израду Урбанистичког пројекта поверавам оврлашћеном Привредном друштву: 
„Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31. Пројекат радим за своје потребе и о свом трошаку. 
Молим да ми пројекат испоручите у три уговорена примерака, у уговореном року од тридесет 
дана, од дана када вам доставим сву документацију потребну за ваш рад.   
 
 
 

У Ужицу,     октобра 2022. године,     Наручилац / инвеститор:  
 
           Новичић Томислав  
           Заовине, Заовине број 38 

31 251 Заовине, Бајина Башта 
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Сагласност  инвеститора  на  документацију  
 
 
 
 
 
 
 

САГЛАСНОСТ  ИНВЕСТИТОРА   
НА  ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
 

на основу детаљног увида у:  
 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 
ЗА  ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА 

ЗА  ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА,  
НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ  6598  

КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА  
 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ да је предметни Урбанистички пројекат, рађен на мој захтев, у свему 
израђен у складу са мојим захтевима из Пројектног задатка инвеститора, да сам се по пријему 
Урбанистичког пројекта детаљно упознао са истим, у целости и у појединостима, и да на исти 
НЕМАМ ПРИМЕДБЕ.  
 
 
 

У Ужицу,  05. новембра 2022. године,     Наручилац / инвеститор:  
 
           Новичић Томислав  
           Заовине број 38  

31 251 Заовине, Бајина Башта 
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Техничка  документација  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај:  
 
 
 

1. Копија плана  
2. Лист непокретности  
3. Уверење о катастру водова  
4. Катастарско–топографски  план  
5. Извод из плана вишег реда  
6. Информација о локацији  
7. Технички услови инфраструктуре  
8. Решење о пољопривредном газдинству  
9. Уговор о службености пута  
10. Обавештење Завода за заштиту природе  
11. Геотехнички елаборат (прилог у формату пдф)  
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Tекстуална  докуменатције   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај: 
 
 
 

1. Уводни  део  
1.1 Правни и плански основ за израду УП  
1.2 Предмет и циљ рада УП  
1.3 Границе плана и статус земљишта  

2. Постојеће  стање  
2.1 Природне и грађене структуре локације  
2.2 Постојећи биланси површина и урбанистички параметри  

2. Планирано стање  
3.1 Планска правила грађења и уређења   
3.2 Урбанистичко решење регулације, нивелације и саобраћаја   
3.3 Пројектовани аналитичко–геодетски подаци  
3.4 Пројектовни биланси површина и урбанистички параметри  
3.5 Пројектована правила грађења и уређења  
3.6 Пројектовано архитектонско решење објекта  
3.7 Пројектовани прикључци на комуналну инфраструктуру  
3.8 Утицај објекта на животну средину  

4. Пројектне смернице   
4.1 Смернице за спровођење урбнистичког пројекта   
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1 .  У ВОДНИ  ДЕО  
 

 

 Назив предметног урбанистичко–техничког документа је:  

 „Урбанистички пројекат урбанистичког решења за изградњу стамбеног објекта за 

потребе пољопривредног домаћинства, на катастарској парцели број 6598                 

КО Заовине, Општина Бајина Башта“ (даље у тексту: Урбанистички пројекат).  

 

 

1.1 ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ  ЗА  ИЗРАДУ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
 

 

 Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у одредбама:  

 Члан 60 и 62, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 

72/09, 81/09 – исправ., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. 

закон, 9/2020 и 52/2021), (даље у тексту: Закон);  

 Члан 76, Правилника о садржини, начину и поступку израде документа 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/19), 

(даље у тексту: Правилник).  

 Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је плански документ:  

 Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ („Службени 

лист Републике Србије“ број 44/2020) (даље у тексту: ППППН НП „Тара“).  

 

 

1.2 ПРЕДМЕТ  И  ЦИЉ  РАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
 

 

Предмет рада Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини 

средишњи део кп број 6598 КО Заовине, Општина Бајина Башта, ливада 7. класе, у приватној 

својини Новичић Томислава из Заовина (даље у тексту: инвеститор).  

Циљ рада Урбанистичког пројекта је дефинисање урбанистичких, техничких и других 

услова и података потребних за издавање локацијских услова за изградњу планираног 

стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства, у оквиру регистованог сеоског 

газдинства Новичић Томислава.  
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1.3 ГРАНИЦЕ  ПЛАНА  И  СТАТУС  ЗЕМЉИШТА  
 

 

 Подручје разраде Урбанистичког пројекта чини катастарска парцела број 6598 КО 

Заовине, Општина Бајина Башта, у приватној својини Новичић Томислава из Заовина.  

Границе подручја Урбанистичког пројекта на предметној кп 6598 КО Заовине су:  

 на северу:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1739/6 (суседна кп);  

 на истоку:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1738 (суседна кп);  

 на југу:   дуж границе предметне кп 6598 са кп 1739/1 (суседна кп);  

 на западу:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1740/16 (прилаз до парцела).  

Укњижена површина предметне локације у обухвату Урбанистичког пројеката, на 

основу Листа непокретности, износи 605 м2.  

Фактичка површина предметне локацију у обухвату Урбанистичког пројекта, на основу 

координата геодетских тачака из Катастарско топографског плана, износи 619 м2.  

 У даљем раду, за обрачун урбанистичких параметара користиће се укњижена површина 

парцеле као неповољнија, односно мања површина.  

 

 НАПОМЕНА:   

У случају неслагања, важе подаци из геопозиционирог графичког листа број 3.  

 

Статус земљишта дефинисан је Листом непокретности:   

 број листа непокретности:  1452 КО Заовине;  

 број катастарске парцеле:  6598 КО Заовине;  

 површина парцеле:   6 а 05 м2;  

 врста земљишта:   пољопривредно земљиште;  

 катастарска култура и класа:  ливада 7. класе;  

 носилац права на земљишту:  Новичић (Здравко) Томислав из Заовина;  

 врста права на земљишту:  својина, приватна;  

 обим удела на земљишту: 1/1;  

 подаци о објектима;   /   (нема објеката на парцели).  
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2 .  ПОС ТОЈЕЋ Е  С ТА ЊЕ   
 

2.1 ПРИРОДНЕ  И  ГРАЂЕНЕ  СТРУКТУРЕ  ЛОКАЦИЈЕ  
 

 

 Природне структуре локације  

Катастарска парцела број 6598 КО Заовине је пољопривредно земљиште, ливада 7. класе, 

укњижене површине 605 м2, у приватној својини Новичић Томислава из Заовина. Парцела је 

правилног четвороугаоног облика, са западне стране омеђена земљаним прилазом до парцела 

на кп 1740/16 КО Заовине, а са осталих страна суседним приватним парцелама.  

Парцела се налази у планском пољоприведном земљишту, травнате површине, у режиму 

III степена заштите Националног парка „Тара“. У циљу заштите акумулације језера Заовине, 

Планом је забрањено грађење испод изохипсе 900,00 мнв.  

Парцела се налази у ширем прибалном појасу језера Заовине, изнад изохипсе 900,00 мнв, 

односно само се мањи јужни део парцеле површине 2,60 м2 (код међне тачке број 5) у зони од 

коте 899,80 мнв до коте 900,00 мнв.  

Терен парцеле је средње великог нагба од 29,14 %, од севера према југу, ка Заовинском 

језеру. Максимална висинска разлика на предметној парцели је 8,30 м, мерено од најниже 

нивелете у међној тачки број 5 (кота 899,80 мнв) на југу парцеле, до највише нивелете у 

међној тачки број 7 (кота 908,10 мнв) на северу парцеле.  

Локација има добру инсолацију и експозицију ка свим странама света, са визурама ка 

Заовинском језеру. Вегетација локације обухвата самониклу ливаду (7. катастарске класе).  

 

 Грађене структуре локације  

Предметна локација је неизграђено пољопривредно земљиште (нема изграђених 

објеката, водова инфраструктуре ни супраструктуре). Парцела има индиректан приступ на 

катастарску парцелу број 6548/1 КО Заовине (некатегорисани пут), преко катастарске парцеле 

број 1740/16 КО Заовине (прилаз до парцела), која има земљани застор.  

У Геотехничком елаборату, број 476/21, од децембра 2021. године, пројектанта „Гео–

Весна“ Београд, Нови Београд, за предметну локацију се наводи: „За геотехнички модел 

терена практично нема ограничења у погледу носивости, а слегања тла испод објекта готово 

да не постоје, осим могућих минималних слегања (до 1,0 цм) у приповршинској зони 

кречњака и лапораца која је еродована и склона распадању до дубине од око 1,0 м. Фундирање 

објекта је на чврстој стенскј маси. Препорука је да се контакт “темељ – тло” изведе танким 

слојем мршавог бетона који би повезао невезане комаде стене у подлози.  
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2.2 ПОСТОЈЕЋИ  БИЛАНСИ  ПОВРШИНА  И  УРБАНИСТИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  
 

 Постојећи биланси и параметри на кп 6598 КО Заовине у обухвату УП–а  

 

    Постојећи објекти:    Постојеће на делу кат. парцеле: 
 

 Површина кат. парцеле:    605 м2 (укњижена), 619 м2 (фактичка);   

 Индекс изграђености (Ии): 0, 00;  

 Индекс заузетости (Из):   0, 00 %;  

 Површина под објектом:   0, 00 м2   (нема објеката на парцели);  

 Катастарска врста земљишта:  пољопривредно земљиште, ливада 7. класе;  

 Планска намена земљишта:  пољопривредно земљиште, у III степену заштите;  

 Прикључак на јавни пут:   индиректан на кп 6548/1 КО Заовине (некат. пут) 

       преко кп 1740/16 КО Заовине (право пролаза);  

 Право на земљишту:   Новичић Томислав, својина, приватна, 1/1.  

        

 

 
 

3 .  ПЛ А НИРА НО  С ТА Њ Е  
 

 

3.1  ПЛАНСКА  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  И  УРЕЂЕЊА   
 

 

 Планска документација  

Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл. лист РС“  

44/2020).  

 

 Планирана намена површина  

Предметна парцела налази се у целини Заовине, у режиму III степена заштите 

Националног парка „Тара“, на коме је дефинисана намена: пољопривредно земљиште, 

травнате површине.  

 

 Правила уређења и грађења  

 Употреба, уређење и изградња простора у границама Националног парка „Тара“ (у 

даљем тексту: НП Тара) и природних вредности на преосталом подручју ППППН НП Тара ван  



    

18 
П О Л И * Т * Б И РО   Д О О   У Ж И Ц Е   

граница НП Тара биће у складу са режимима, условима и мерама заштите и употребе простора 

утврђеним према ППППН НП Тара.  

Режим заштите III степена – проактивна заштита, спроводи се на заштићеном подручју 

или његовом делу са делимично измењеним и/или екосистемима, пределима и објектима 

геонаслеђа од научног и практичног значаја. 

У режиму заштите III степена заштите забрањене су активности на:  

- изградњи рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и термоенергет-

ских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса;  

- уношењу инвазивних алохтоних врста; 

- образовању депонија. 

Режим заштите III степена ограничава: изградњу других индустријских и енергетских 

објеката, асфалтних база, објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, 

инфраструктурних објеката, складишта индустријске робе и грађевинског материјала, 

викендица, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, образовање објеката за 

управљање отпадом, изградњу насеља и ширење њихових грађевинских подручја, лов и 

риболов, формирање шумских и пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава 

и друге радове и активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге 

вредности заштићеног подручја.  

ППППН НП „Тара“ забрањена је изградња објеката на геолошки нестабилним теренима, 

чија нестабилност је доказана у складу са законом којим се уређују геолошка и инжењерско– 

геолошка истраживања, у инжењерско–геолошким студијама, елаборатима и др.   

 

 Правила грађења у делу ППППН НП „Тара“  

1. Правила грађења ван грађевинског земљишта утврђена су правила која се односе 

на изградњу у селима раштрканог типа која немају дефинисан грађевински рејон, за изградњу 

на осталим категоријама земљишта (пољопривредно, шумско и водно), као и обнову или 

реконструкцију постојећих објеката на земљишту сврстаном у различите категорије заштите.  

 

 Правила грађења ван грађевинског земљишта у делу 1.1. Пољопривредно земљиште  

 

У структури пољопривредног земљишта разликују се: плодно пољопривредно земљиште 

(оранице, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, шуме и трстици катастарске класе од I до 

VIII) и неплодно пољопривредно земљиште (стрништа, кршеви, јаруге, камењари, вододерине, 

голети, остала природно неплодна земљишта и вештачки створене неплодне површине).  
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Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 

користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Просторним планом. 

Правила грађења су конципирана тако да се (изузев у случајевима прописаним Законом о 

пољопривредном земљишту) максимално заштити од градње обрадиво плодно земљшите до V 

катастарске класе, док је на пољопривредном земљишту VI, VII и VIII класе и неплодном 

пољопривредном земљишту могуће планском документацијом извршити промену намене и 

омогућити изградњу за потребе пољопривредне делатности и компатибилних намена.  

Пољопривредно земљиште које је у складу са Просторним планом одређено као 

грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну 

производњу. Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 

вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту.  

Врста и намена објеката који се могу градити:  

- на пољопривредном земљишту, осим у зонама у којима је Законом о пољопривредном 

земљишту забрањено коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, 

четврте и пете катастарске класе у непољопривредне сврхе, као и у зонама где је и режимом 

заштите забрањена градња, у складу са законом дозвољена је изградња:  

 објеката у функцији пољопривреде изградња појединачних економских и пословних објеката 

у функцији пољопривреде, као и објеката складиштења и прераде пољопривредних производа, 

помоћних објеката у функцији пољопривреде гараже, кошеви, амбари, оставе, настрешнице за 

пољопривредну механизацију, машине и возила и слично.  

- стамбених објеката пољопривредног домаћинства (газдинства) које се, осим пољопривредом, 

може бавити и еко и етно–туризмом;  

- економских објеката пољопривредног домаћинства изградња економских објеката који су у 

функцији примарне пољопривредне производње; објекти који су у функцији примарне 

пољопривредне производње су објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и 

чување готових пољопривредних производа, пластеници, стакленици, стаје, и то: објекти за 

гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, 

оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи 

објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог 

стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за потребе гајења и приказивање старих 

аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурака, 

пужева и риби, објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење 

концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви); објекти за складиштење 

пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други слични;  
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- простора и објеката за развој интензивне или еколошке пољопривредне производње 

(помоћни објекти за потребе прегонске испаше стоке – летњи торови са надстрешницама; 

специјализованог ратарства – склоништа са оставама репроматеријала и алата; и сл.);  

- помоћних и службених објеката за потребе других комплементарних активности – 

шумарства (шумске куће, лугарнице, расадници); узгоја дивљачи и рибе (хранилишта, 

склоништа, мрестилишта); водопривреде; саобраћаја; заштите од елементарних непогода 

(склоништа); 

- објеката на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе;  

- објеката инфраструктуре и саобраћајница уз сагласност надлежног министарства;  

- станица за напајање течним горивом и гасних станица;  

- због проширења грађевинског рејона, у складу са просторним/урбанистичким планом.  

 

 Врста и намена објеката чија је изградња забрањена  

- садржаји и објекти који нису наведени у претходним ставовима и све делатности које 

угрожавају основну намену и животну средину негативним утицајима (бука, вибрације, 

гасови, мириси, отпадне воде и друга штетна дејства). Забрањено је дубоко фундирање 

објеката, изградња подземних етажа и употреба био–неразградивих или материјала који у 

фази труљења ослобађају токсичне материје. Забрањена је и изградња објеката који својом 

величином и изгледом нарушавају амбијенталне вредности, као и објеката који не испуњавају 

услове заштите природе и еколошке услове. 

 

 Општи услови за објекте на пољопривредном земљишту: 

- услови за формирање парцеле: пољопривредна парцела је постојећа, са директном 

или индиректном везом са јавним путем, при чему њен облик има произвољну геометријску 

форму, форму правоугаоника или други облик који је прилагођен терену; обрадиво 

пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина мања од пола ha 

(обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не може да се уситни на парцеле 

чија је површина мања од 1 ha); дозволено је укрупњавање пољопривредних парцела, при 

чему није ограничена горња граница величине парцеле; 

- положај објеката у односу на регулациону линију: минимално растојање између 

објекта и границе парцеле јавног пута је 5 м од општинског и некатегорисаног пута, 10 м од 

ДП II реда, а 20 м од ДП I реда; за парцеле са индиректним прилазом јавном путу (преко 

приватног пролаза) положај објекта се утврђује у складу са правилима Просторног плана;  

- положај објеката у односу на границе парцеле: најмање дозвољено растојање 

слободностојећег објекта и границе суседне парцеле износи 2,5 м на делу северне 
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оријентације, односно 4 м на делу јужне оријентације; за изграђене објекте чије је растојање 

до границе парцеле мање од претходно утврђених вредности, у случају реконструкције, не 

могу се на наспрамним странама предвиђати отвори за осветљење просторија; растојања могу 

бити и мања, уз обавезну сагласност власника суседне парцеле; 

- међусобна удаљеност објеката: препоручена минимална међусобна удаљеност 

слободностојећих објеката на суседним парцелама је 10 м, а на истој парцели 15 м; прописано 

минимално растојање два објекта је половина вишег објеката; за изграђене објекте чија 

међусобна удаљеност износи мање од прописаних, у случају реконструкције, не могу се на 

наспрамним странама предвиђати отвори за осветљење просторија; удаљеност ових објеката 

од стамбених и других објеката у грађевинском подручју насела, одређује се према потребним 

условима заштите животне средине, техничким нормативима и законском регулативом која 

третира ову област; растојања могу бити и мања, уз сагласност власника суседне парцеле; 

- урбанистички параметри: највећи дозволени индекс заузетости = 10 %; 

спратност и висина објеката: максимална спратност објеката је П+Пк, односно максимална 

висина до 7 м;  

- услови за изградњу других објеката на парцели: могућа је изградња више објеката 

основне и пратеће намене на парцели, у оквиру прописаних урбанистичких параметара; 

- услови и начин обезбеђивања приступа парцели и паркирања возила: приступ 

парцели на јавну саобраћајницу се остварује непосредно, преко приступног/пољског пута, или 

посредством службености пролаза; за смештај возила и машина за потребе садржаја и објеката 

на парцели (пољопривредне машине, теретна и путничка возила), обезбеђује се простор на 

сопственој парцели, изван површине јавног или пољског/приступног пута; 

- ограђивање и одводњавање: дозволено је ограђивати парцелу, уз прилагођавање 

ограде врсти и намени објекта и окружењу; одводњавање површинских вода са парцеле врши 

се слободним падом према јавној површини; површинске и друге отпадне воде из парцеле 

одводе се регулисано до ђубришне јаме.  

 

 Посебна правила за објекте чија се изградња дозвољава:  

1) за појединачне објекте у функцији пољопривреде: 

 максимална бруто површина ових објеката утврђује се према односу 1 м2 бруто површине 

објекта на 50 м2 парцеле;  

- удаљеност привредних објеката од насела не може бити мања од 500 м од грађевинског 

подручја насеља и туристичких центара. Одредба о минималној удаљености од грађевинског 

подручја не односи се на стакленике и пластенике;  
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- привредне зграде за узгој стоке не могу се планирати у насељу. Минимална удаљеност 

грађевина за интензивни узгој стоке, перади и крзнаша од грађевинског подручја насеља 

износи 500 м;  

- објекти за интензивни узгој стоке, перади и крзнаша које имају преко 50 условних грла се не 

могу градити на заштићеним подручјима природе и на подручју водозаштитних зона;  

- остала правила за изградњу ових објеката утврђују се урбанистичким пројектом а у складу са 

законом и одговарајућим подзаконским актима;  

2) за стамбене објекте пољопривредног домаћинства: 

за пољопривредном земљишту може се организовати пољопривредно домаћинство, и то са 

стамбеним и економским двориштем на парцели; 

за стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 

растојање од регулационе линије одређује се локацијским условима;  

најмање дозвољено растојање габарита стамбеног објекта и линије суседне парцеле је 4 м; 

З) за економске објекте пољопривредног домаћинства: 

- економски објекти у економском дворишту су производни објекти за прераду пољоприв-

редних производа и објекти за складиштење пољопривредних производа: пушнице, сушнице, 

кош, амбар, магацин хране објекти за смештај стоке (сточне стаје, живинарници, свињци, 

говедарници, овчарници, козарници и објекти намењени исхрани стоке, и сл);  

 помоћни објекти уз економске објекте су гараже или надстрешнице за пољопривредну 

механизацију, машине и возила, испусти за стоку, ђубришне јаме, пољски клозети, и сл);  

локацијским условима утврђује се позиција економских и помоћних објеката у односу на 

грађевинску линију уз примену најмањих дозвољених растојања у овим правилима;  

растојања за нове помоћне и економске објекте у односу на границу суседне парцеле када се 

економски објекти и економско двориште суседних парцела, непосредно додирују, износи 

најмање 1,5 м;   

када се економско двориште једне парцеле непосредно наслања на стамбено двориште друге 

парцеле (за нове објекте), примењују се правила о међусобној удаљености објеката;  

међусобна удаљеност објеката износи од стамбеног објекта до сточне стаје, најмање 15 м, од 

стамбеног објекта до ђубришта и пољског клозета најмање 20 м;  

друга међусобна растојања економских и помоћних објеката зависе од облика организације 

економског дворишта, уз услов да прљави објекти буду оријентисани тако да доминантни 

ветрови дувају од чистих објеката;  

- живи извор воде на парцели мора бити на вишој коти од ђубришта и пољског клозета, а 

најмање растојање износи 20 – 25 м.  
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3.2  УРБАНИСТИЧКО  РЕШЕЊЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ,  НИВЕЛАЦИЈЕ  И  САОБРАЋАЈА  
 

 

 Урбанистичко решење локације  

 Обухват Урбанистичког пројекта је средишњи неизграђена кп 6598 КО Заовине, ливада 

7. класе, у приватној својини Новичић Томислава из Заовина. Предметна парцела је фактичке 

површине 619 м2, укњижене површине 605 м2 (узета за обрачун  урбанистичких параметара).  

Предметна локација је у сливу Заовинског језера, изнад изопхипсе 900,00 мнв. Локација 

није у обухвату граница ПДР Приобаља језера Заовине (донета одлука о изради плана).  

Инвеститор је поднео Захтев за локацијске услове, број ROP-BBA-39787-LOC-1/2021, од 

08. 11. 2021. године  (поступак у току), у оквиру кога је Завод за заштиту природе, издао 

Обавештење, 03 број 021-3767/2, од 09. 12. 2021. године (у прилогу) да је за издавања 

локацијских услова претходно потребно израдити елаборат о геотехничким условима тла и 

урбанистички пројекат.  

Предметним Урбанистичким пројектом се планира формирање стамбеног 

пољопривредног дворишта, на коме је предвиђена изградња једног слободностојећег 

стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства. Изградња се предвиђа на горњем 

северном делу парцеле. Локација је, према Геотехничком елаборату повољна за изградњу, 

налази се у зони дозвољене изградње и саобраћајно је приступачна. Диспозиција објеката је од 

изохипсе 903,50 мнв и навише, што је за 3,50 м више од изохипсе 900,0 мнв, испод које је 

заштитни појас забрањене изградње до израде одговарајућег урбанистичког плана или 

урбанист. пројекта, на основу геолошких и хидролошких анализа.  

 

 Геомеханичке карактеристике локације  

Према Геотехничком елаборату, број 476/21, од децембра 2021. године (пдф документ у 

засебном прилогу), пројектанта „Гео–Весна“ Београд, Нови Београд, тло локације се оцењује 

као повољно за изградњу. За предметну локацију, у Елаборату се наводи: „За геотехнички 

модел терена практично нема ограничења у погледу носивости, а слегања тла испод објекта 

готово да не постоје, осим могућих минималних слегања (до 1,0 цм) у приповршинској зони 

кречњака и лапораца која је еродована и склона распадању до дубине од око 1,0 м. Фундирање 

објекта је на чврстој стенскј маси. Препорука је да се контакт “темељ – тло” изведе танким 

слојем мршавог бетона који би повезао невезане комаде стене у подлози.  
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 Архитектонско решење објекта  

На локацији површине 605 м2, предвиђена је изградња једног слободностојећег објекта 

спратности, по намени: стамбени објекат за потребе пољопривредног домаћинства.  

Планирани породични стамбени објекат је главни објекат, спратности Су+П+Пк, висине 

7,00 м, бруто површине 157,40 м2, БРГП 100,40 м2. Садржај објекта у Су: помоћни стамбени 

простор, а у Пр и Пк: један двособан двоетажни стан са унутрашњим дрвеним степеништем. 

Објекат је мешовитог типа градње. Конструкција етаже Су је комбинација скелетног аб 

система серклажа и носивих зидова од ливеног аб и клима блока, са ливеном аб ЛМТ 

таваницом над Су. Конструкција етажа П и Пк су дрвени систем носивих зидова од трупаца 

д=24 цм са преклопом на ћерт и таваницом од дрвених трупаца над П.  

На парцели је предвиђен и један инфраструктурни објекат: подземна водонепропусна 

септичка јама (бетонска ливена на лицу места или укопана монтажна HDPE септичка јама).  

Диспозиција, изглед и материјализација објекта (стамбеног и инфраструк-турних) је у 

свему према Техничком опису и Графичкој документацији Идејног решења (Свеска II:  ИДР).  

 

 Регулационо решење  

Регулациона линија на овом подручју није дефинисана Планом ППППН НП „Тара“, па је  

регулациона линија пројектована дуж катастарске међе предметне кп 6598 и путне кп 1740/16.   

Зона дозвољене изградње је пројектована према Планским смерницама и то:  

 на удаљености 5,0 м од индиректног приватног прилаза парцелама (за локацијске услове)  

 на удаљености 4,0 м од суседних парцела на осталим странама света;  

 изнад изохипсе 900,00 мнв, која је заштитна зона приобаља Заовинског језера.  

Грађевинске линије објекта су пројектоване унутар зоне дозвољене изградње, и то:  

 на удаљености 13,40 м и више од приступног пута;  

 на удаљености  5,00 м и више од суседне парцеле на делу северне оријентације;   

 на удаљености 10,01 м и више од суседне парцеле на делу јужне оријентације;   

 на удаљености  5,00 м и више од суседне парцеле на делу источне оријентације;   

 на удаљености хоризонталној 1,90 м изнад изохипсе 900,00 м (заштита приобаља језера); 

 на висини 3,50 м (кота 903,50 мнв) изнад изохипсе 900,00 мнв (заштита приобаља језера).  

 

 Нивелационо решење  

Терен парцеле је средње великог нагиба од 29,14 %, од севера према југу, ка Заовинском 

језеру. Максимална висинска разлика на парцели је 8,30 м, између мин. и макс. нивелете: од 

коте 899,80 мнв (међна тачка 5 на југу) до коте 908,10 мнв (међна тачка 7 на северу).  
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Нивелација објеката и партерних поврпина је у свему према графичком листу број 3 и 4. 

Спратност објеката је Су+П+Пк. Објекат је на стрмом терену, који прати нагиб приступног 

пута (од севера као југу). Нулта кота објекта је у рачуната у осовини уличне фасаде.  

Мала спратност и диспозиција објекта на горњем делу парцеле, нормална дубина 

фундирања, прилагођене су паду терена, да се избегне велико засецање тла, за спречавање 

ерозије тла и девастације природног терена у III степену заштите и градња испод изохипсе 

900,00 мнв (заштитни појас језера).  

Очување природног окружења, биодиверзитета и визура на околно прибаље Заовинског 

језера, остварује се кроз сведени волумен објекта, материјализацију фасаде локалним 

природним материјалима (камене плоче, дрвени трупци, цреп), диспозицију објеката на 

горњем делу парцеле и малу висину објеката (7,00 м: нулта кота – фасадни венац).  

 

 Партерно и пејсажно решење  

Партерним решењем се планира поплочавање спољних површина у минималној мери. 

Око објеката је предвиђен бетонски тротоар каскадиран за по два степеника. Испод тротоара, 

око објекта је дренажни слој шљунка и дренажна цев, за заштиту од утицаја површинских и 

подземних вода. Објекту се приступа преко пешачке стазе на коти 906,00 мнв, од наизменично 

смакнутих бетонских плоча. Дуж приступног пута је формиран плато од бетонских растер 

плоча, са два паркинг места и простором за смештај посуда за кућни отпад.  

Пејсажним уређењем на парцели се задржава затечена вегетација самоникле ливаде. 

Ради очувања природних одлика локације и постојећих визура на језеро, није планирано друго 

озелењавање парцеле (високим или ниским растињем), ни ограђивање парцеле (живом или 

другом оградом), нити декоративно осветљење парцеле ни објекта, а спољне светиљке на 

тераси и  улазним вратима у Су у Пр су обавезно са сенилом, светлости усмерене према тлу.  

 

 Саобраћајно решење  

Парцелa има индиректан саобраћајни приступ на кп 6548/1 КО Заовине (некатегорисани 

пут), преко 1740/16 КО Заовине (приватни прилаз до парцела), на којој је, као послужном 

добру, конституисана стална службност пута (Уговор у прилогу) у корист предметне кп 6598.   

 Паркирање возила је решено у оквиру матичне парцеле, са укупно 2 ПМ за попречно 

паркирање путничког возила (за будући објекат са једним станом, задовољен је норматив 

паркирања 1 ПМ/стан). Паркинг местa су димензија 2,5 х 5,0 м и лоциранс су дуж границе са 

кп 1740/16 (приступ до парцела).  

 Нивелете индиректног приступног пута на кп 1740/16 су постојеће: колски приступ 

интерном паркингу је на коти 905,00 мнв, а пешачки приступ је на коти 906,00 мнв.  
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3.3  ПРОЈЕКТОВАНИ  АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКИ  ПОДАЦИ 
 
 
 
 

АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКЕ   КООРДИНАТЕ  
 
 
 
ПРЕЛОМНЕ  ТАЧКЕ  ГРАНИЦЕ  ПРОЈЕКТА:  
КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ:  УКЊИЖЕНО   
Т (бр.)     Y (м)        X  (м)      
1  7370755.90 4861086.84 
2  7370754.31 4861083.40 
3  7370751.32 4861068.27 
4  7370750.67 4861065.07 
5  7370771.65 4861052.84 
6  7370775.51 4861066.77 
7  7370779.89 4861080.11 
 
 
ПРЕЛОМНЕ  ТАЧКЕ  ГРАНИЦЕ  ПАРЦЕЛЕ:  
КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ:  УКЊИЖЕНО   
Т (бр.)     Y (м)        X  (м)      
1  7370755.90 4861086.84 
2  7370754.31 4861083.40 
3  7370751.32 4861068.27 
4  7370750.67 4861065.07 
5  7370771.65 4861052.84 
6  7370775.51 4861066.77 
7  7370779.89 4861080.11 
 
 
ПРЕЛОМНЕ  ТАЧКЕ  ГРАЂ.  ЛИНИЈА:   
ПРОЈЕКТОВАНО       
Т (бр.)     Y (м)        X  (м)     
А  7370768.23 4861078.19 
Б  7370764.98 4861068.31 
В  7370770.19 4861066.60 
Г  7370773.44 4861076.48 

 
 
 
 
 НАПОМЕНА:  

У случају неслагања, важе подаци из геопозиционирог графичког листа број 3.  
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3.4  ПРОЈЕКТОВАНИ  БИЛАНСИ  ПОВРШИНА  И  УРБАНИСТИЧКИ  ПАРАМЕТРИ 
 

 

 Пројектовани биланси и урб. параметри на кп 6598 КО Заовине у обухвату УП–а  

 

    Планирани објекат (зграда 1):  Планирано на кат. парц:   Према Плану:  
 

      Параметри према ППППН НП „Тара“, за пољопривредно земљипте:  

 

 Површина катастарске парцеле:   605  м2 (укњижено, за обрачун);  

         619 м2 (фактички, није за обрачун);  

 Нето површина објекта:     132, 95 м2   (49,02 + 45,50 + 38,43);  

 Бруто површина објекта:    157, 40 м2   (57,00 + 57,00 + 43,40);  

 БРГП објекта:      100, 40 м2   (0,00 + 57,00 + 43,40); 

 Површина под објектом:     57, 00 м2;  

 Индекс изграђености парцеле (Ии):   0, 1659   < макс.  /;  

 Индекс заузетости парцеле (Из):   9, 42 %    < макс.10 %  

 Слободне зелене површине (455,00 м2):  75, 21 %    > мин.  /;  

 Застрте партерне површине (93,00 м2):  15, 37 %    > мин.  /.  

 

Класификација планираног објекта и земљишта: 

 Врста објекта (зграда 1):   слободностојећи објекат;  

 Спратност објекта:     Су+П+Пк    < макс. П+Пк;  

 Висина објекта:     7,00 (нулта кота – венац) = макс. 7,00 м;  

 Висина слемена:     8,50 м      = макс.  /;  

 Намена објекта:     стамбени објекат пољопривр. домаћинства;  

 Садржај објекта:     Су: остава;   П+Пк: један дуплекс стан;   

 Катастарска врста земљишта:       пољопривредно земљиште, ливада 7. класе;  

 Планска намена земљишта:   пољопривредно земљиште, травнате површ.  

 Режим заштите:     III степен заштите НП „Тара“;  

 Прикључак на јавни пут:  индиректан на кп 6548/1 (некатегор. пут) 

преко кп 1740/16 (право пролаза);  

 Паркирање возила (за 1 стан):   2 ПМ  на парцели     = мин. 1 ПМ / 1 стан;   

 Право на земљишту:  Новичић Томислав, својина, приватна 1/1;  

 Право на објекту:  Новичић Томислав, својина, приватна 1/1.   
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3.5  ПРОЈЕКТОВАНА  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  И  УРЕЂЕЊА  
 

 Пројектована правила грађења и уређења на кп 6598 КО Заовине у обухвату УП–а  

 

 Плански документ:      ППППН Националног парка „Тара“;    

 Планска целина и намена:   Целина Заовине, режим III степена заштите НП „Тара“:  

 Планска намена земљишта:  пољопривредно земљиште, травнате површине;  

 Намена земљишта пољопривредног домаћинства:  стамбено двориште:  

 Дозвољена изградња на пољопривредном земљишту:  земљиште испод V класе;  

 Дозвољена намена објеката пољопривредног домаћинства:  

 појединачни објекти у функцији пољопривреде: економски и пословни;  

 стамбени објекати пољопривредног домаћинства (газдинства)  

које се, осим пољопривреде, може бавити и еко и етно туризмом;  

 економски објекати пољопривредног домаћинства;  

 Намена објекта:    стамбени објекат пољопривредног домаћинства;  

 Врста објекта:     слободностојећи објекат;  

 Индекс заузетости (Из):        макс. 10 %;  

 Спратност објеката:         макс. П+Пк;  

 Висина објеката (нулта кота – венац):      макс. 7,0 м;  

 Удаљеност објекта од индиректног приватног пута:   макс. 5,0 м  (према УП);  

 Удаљеност објекта од суседне парцеле:     мин. 4,0 м;  

 Међусобна удаљеност објеката:       мин. 1/2 вишег објекта;  

 Заштитни појас забране изградње до израде урб. плана:  испод изохипсе 900,00 мнв;   

 Услови парцелације пољопривредне парцеле:    мин. 0,5 ha;     макс.  /;  

 Услови парцелације пољопривредне парцеле из комасације:  мин. 1,0 ha;  

 Паркирање возила (за 1 стан):        мин. 1 ПМ / стан;  

 Саобраћајни прикључак на јавну саобраћајницу:  индиректан на кп 6548/1 (некатег. пут),  

преко кп 1740/16 (са правом пролаза).  

 

3.6  ПРОЈЕКТОВАНО  АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ  ОБЈЕКТА   
 

Према Техничком опису и Графичкој документацији Идејног решења (Свеска II:  ИДР).  
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3.7  ПРОЈЕКТОВАНИ  ПРИКЉУЧЦИ  НА  КОМУНАЛНУ  ИНФРАСТРУКТУРУ  
 

 

 УСЛОВИ  ИМАОЦА  ЈАВНИХ  ОВЛАШЋЕЊА  

 

За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су следећи услови ИЈО и др. акти 

 

 

 Република Србија  

Министарство грађевинарства, саобреаћаја и инфраструктуре 

 Информација о локацији за кат. парц. бр. 1739/5 КО Заовине,  

Општина Бајина Башта, Национални парк „Тара“ 

број 350-02-01914/2020-07, од 07. 12. 2020. године.  

 

Напомена: Информација о локацији је издата за ранији број кп 6598 КО Заовине   

(пре спајања парцела, спроведеног у марту 2021. године).  

 

 

 Република Србија  

ЈП Електропривреда Србије, Београд  

Огранак „Дринско–лимске ХЕ“, Бајина Башта  

ХЕ „Бајина Башта“, Перућац  

 Услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу  

(ROP-BBA-39787-LOC-1/2021),  

број 20600-Е.02.03.-608471/2-2021, од 29. 11. 2021. године.  

 

 

 Република Србија  

ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта 

 Обавештење за пројектовање и прикључење на канализациону мрежу  

(ROP-BBA-39787-LOC-1/2021),  

број / , од 16. 12. 2021. године.  

 

 
 



    

30 
П О Л И * Т * Б И РО   Д О О   У Ж И Ц Е   

 Електродистрибуција Србије доо Београд  

Огранак Електродистрибуција Ужице:  

 Услови за пројектовање и прикључење објекта:  

Стамбени објекат, класе 111011, Зовине, Бјелуша бр. ББ,  

парцела број 6598 КО Заовине, површина парцеле 605 м2,  

(ROP-BBA-39787-LOC-1/2021),  

број 8M.1.0.0-D-09.15.-93536-21, од 30. 06. 2021. године.  
 

 Уговор о пружању услоге за прикључење на ДСЕЕ  

(ROP-BBA-39787-LOC-1/2021),  

број 8M.1.0.0-D-09.15.-93536-21-УГП, од 30. 06. 2021. године.  
 

 Република Србија  

Министарство заштите животне средине  

 Решење о условима заштите природе,  

број 353-02-01150/2022-04, од 09. 05. 2022. године.  
 

 Гео-Весна Београд, Нови Београд, Даринка Тасић ПР  

 Геотехнички елаборат  

за потребе изградње стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства 

на кп 6598 КО Заовине, Општина Бајина Башта,  

број 476/21, од 12. 2021. године.  
 

 Република Србија  

Министарство финасија  

Управа за трезор  

 Решење о упису пољопривредном газдинства у Регистар пољоприв. газдинства,  

број 320-8/26, од 26. 02. 2021. године.  
 

За потребе израде Урбанистичког пројекта склопљени су следећи уговори:  
 

 Јавни бележник 

Мирјана Вукчевић Аџић 

Бајина Башта, Рајка Тадића број 20 

 Уговор о конституисању права о службености пута  

број ОПУ:22-2022, од 13. 01. 2021. године  
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 РЕШЕЊА  ПРИКЉУЧАКА НА  КОМУНАЛНУ  ИНФРАСТУКТУРУ  

 
 

 ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  

 

 САНИТАРНИ  ВОДОВОД  

 Технички услови:  

Према наведеним техничким условима ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско–лимске“ ХЕ, 

за услове прикључења објекта на водоводну мрежу, прописани су следећи услови:  

На локалитету Бјелуша – Гај, односно на кат. парцели број 6598 КО Заовине, може се 

обезбедити снабдевање хигијенски исправном водом у складу са техничким капацитетима 

водовода „Тара“ на предметном локалитету.  

Tехнички подаци на месту прикључења су:  

- Место прикључења налази се у прекидној комори ''Бјелуша'' поред асфалтног пута на 

Бјелуши.  

- Оквирне координате на месту прикључења су:  X= 7370384,99 и Y= 4861998,95.    

- Кота прекидне коморе ''Бјелуша'' 1016,33 мнм.   

 - Статички ниво са котом резервоара ''Метаљка'' (мах 1179 мнм и мин 1175 мнм).  

 - Дужина цевовода од резервоара „Метаљка“ до места прикључења износи:  

  - Од резервоара „Метаљка“ до Филтерског постројења „Крушчица“:   

Л=1464 м изведена челичним цевима Ø 300 мм.  

  - Од Филтерског постројења „Крушчица“ до прекидне коморе „Бјелуша“:  

Л=1230 м изведена челичним цевима Ø 80 мм.  

- Обавеза инвеститора је решење имовинско–правних односа за извођење радова по основу 

издатих техничких услова на водоводној линији од места прикључења до кат. парцеле 6598 

КО Заовине.   

Напомена: На предметном локалитету у току је извођење радова на реконструкцији 

водоводног крака кроз насеље „Бјелуша“. Након завршетка радова, могуће је дефинисање 

новог места прикључења које ће се налазити на делу новоизведеног водоводног крака.  

 

 Пројектовано решење:  

Урбанистичким пројектом је планирано да се од задатог места водоводног прикључка (тј. 

прикључно водомерног шахта на сопственој парцели) преко водомера 3/4”, спроведе развод 

кућног прикључка водоводним цевима PEHD Ø40 mm. до вертикале у стамбеном објекту.  
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 ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

 Пројектовано решење:

На предметној локацији не постоје услови за прикључење на комуналну фекалну 

канализациону мрежу, пошто иста није изведена. Стога се одвод фекалних вода решава 

септичком јамом, водонепропусном или био јамом, што ће дефинисати даља пројектна 

документација.  

Планирани одвод отпадних вода из будућег стамбеног објекта планира се 

канализационим цевима PVC Ø160 mm до сопствене септичке јаме капацитета мин. 4 m3 или 

више. Септичка јама се лоцира на средишњем делу парцеле испод интерног паркинга, у зони 

плански дозвољене изградње (изнад коте 900,00 mnv). Септичка јама је водонепропусна и 

својим положајем и коришћењем не сме угрозити суседне парцеле, пут, околно земљиште, 

подземне, ни површинске воде.  

 КИШНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

 Пројектовано решење:

Не постоје услови за прикључење на комуналну кишну канализацију, јер није изведена. 

Терен локације је у паду, па се не планира изградња кишног колектора ни упојног бунара.  

Планом је прописано да: „одводњавање крова се врши без олука, слободним отицањем, 

преко стреха на завршни слој (на коти терена) дренажног система око објекта“.  

Пројектом је предвиђено да се кишне воде са кровних равни без олучних цеви, 

одводњавају слободним падом на поплочне тротоаре око објекта и даље ка травњаку. 

Површинске воде са поплочаних платоа и тротоара око објекта одводе се слободним падом ка 

нижим травнатим површинама парцеле. Одводњавање се врши контролисано, без усмеравања 

површинских вода ка суседним објектима и парцелама. Испод тротоара, око објекта је 

предвиђен дренажни слој шљунка, за заштиту објекта од површинских и подземних вода.  

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  НИСКОНАПОНСКА  МРЕЖА  ЈАКЕ  СТРУЈЕ

 Технички услови:

Према наведеним техничким условима „Електродистрибуција Србије“ доо Београд, 

Огранак „Електродистрибуција Ужице“, за прикључење планираних објекта на дистрибутивни 

систем електричне енергије, прописани су следећи услови:  

Изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова:   

1. Закључивање уговора о припремању земљишта између инвеститора са имаоцем јавног

овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. 
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Према идејном решењу бр. 05/21 од 03.2021. год. предметни објекат се налази у заштитном 

појасу надземног електроенергетског 1 kV вода изведеног неизолованим проводницима Ал / 

4х35 mm2. Сходно томе потребно је закључии Уговор о припремању земљишта, односно 

измештању и реконструкцији постојећег 1 kV вода како би се испунили услови у складу са 

чланом 218. Закона о енергетици.  

2. У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура 

потребног капацитета на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на 

дистрибутивни систем електричне енергије потребно је:   

Закључивање уговора о опремању земљишта, односно изградњи недостајућих 

електроенергетских објеката – кабловског вода 1 kV РР00-А 4х70 мм² између имаоца јавног 

овлашћења Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак ЕД Ужице и инвеститора.  

 

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак  

Напон на који се прикључује објекат: 0.4 kV;  

Максимална снага:  17.25 kW;  

Називна струја главних осигурача: 25 A;  

Фактор снаге: изнад 0.95.  

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: 

Простор за уградњу слободностојећег ормана мерног места димензија 320х2080х235 mm на 

линији раздвајања кп 6598 и приступног пута 1740/16 КО Заовине.  

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка: Од ормана мерног 

места до разводне табле потрошача, прикључак извести по избору у складу са важећим 

техничким прописима. Решити имовинско правне односе везане за изградњу прикључка.  

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Применом 

TN система заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ZUDS), темељним 

уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака. 

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза 

прикључкa:   

Заштитне уређаје на разводној табли (RT) инсталације објекта прилагодити главним 

осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима. Од 

ормана мерног места (ОММ) до RT у објекту обезбедити четворожилни вод максималног 

пресека 25 mm2 одговарајућег типа. У RT обезбедити прикључне стезаљке за увезивање 

фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.  
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2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: типски прикључак – T2Б;  

Карактер прикључка: трајни;  

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја. 

Место везивања прикључка на систем: Увод проводника РР00-A 4х70 mm2 у кабловску 

прикључну кутију KPK 3/250 A у склопу слободностојећег уземног ормана мерног места.   

Трафостаница: TS 10/0.4 kV „Бјелуша 2“;  

Извод: нови извод у RО-4, вод РР00-А 4х70 mm2;  

За потребе прикључења предметног објекта изградити недостајуће електроенергетске објекте:   

Кабловски вод 1 kV РР00-А 4х70 mm2 дужине око 80 m, од RО-4 до кп 6598 КО Заовине.  

Опис прикључка до мерног места: На линији раздвајања кп 6598 и приступног пута 1740/16 

КО Заовине, уградити слободностојећи уземни орман мерног места за простором за уградњу 

једног бројила. Орман прикључити на кабл РР00-А 4х70 mm2 преко осигурача НВ 250/63 А. 

Опис мерног места: Типски полиестерски слободностојећи уземни орман мерног места са 

простором за уградњу једног бројила димензија 320х2080х235 mm.  

Орман садржи: кабловско прикључну кутију 3/250 А, нисконапонске високоучинске топљиве 

осигураче 3х63 А, трофазно бројило, лимитаторе назначене струје 3х25 А, уземно постоље.  

Управљачки уређај: Интегрисан у мерном уређају.  

 Пројектовано решење:

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња недостајућег кабл вода 1 kV РР00-А 

4х70 mm2 дужине око 80 м, од будућег RО-4 до предметне кп 6598 на којој се гради објекат. 

Предвиђено је да се од будућег ОММ (на граници парцеле и пута), кроз заштитну канализа-

циону цев Ø100 mm, изведе унутрашњи електроприкључак до RT у будућем стамбеном 

објекту, подземним каблом типа PP00-4x20 mm2 или друго по ЕЕ прорачуну у ПГД пројекта.   

Напомена: Будући објекат се више не налази у заштитном појасу надземног електроенер-

гетског 1 kV вода изведеног неизолованим проводницима Ал/4х35 mm2 (из Услова ЕПС). 

ЕПС је у међувремену о свом трошку изместио трасу вода, па исти не прелази преко кп 6598.  

 ГРОМОБРАНСКА  МРЕЖА

 Пројектовано решење:

Громобранска заштита објеката на предметној локацији биће дефинисана грађевинско 

пројектном документацијим за изградњу планираних објеката.  
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 ОДЛАГАЊЕ  КОМУНАЛНОГ  ОТПАДА  

 Пројектовано решење:  

Одлагање кућног комуналног отпада из домаћинства планираног објекта врши се у две 

сопствене HDPE посуде за одлагање смећа, капацитета 120 и 240 литара или HDPE контејнер 

одговарајуће запремине. Посуде се смештају на поплочаном платпу парцеле поред приступног 

пута или се смеће одлаже на други начин и другој позицији које одреди комунална служба.  

 

 ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ   

 Планске мере заштите животне средине  

Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Тара“, прописано је:  

 Врста објеката чија је изградња забрањена на пољопривредном земљишту:  

- садржаји и објекти који нису наведени Планом за одређено подручје и све делатности које 

угрожавају основну намену и животну средину негативним утицајима (бука, вибрације, 

гасови, мириси, отпадне воде и друга штетна дејства). Забрањено је дубоко фундирање 

објеката, изградња подземних етажа и употреба бионеразградивих или материјала који у фази 

труљења ослобађају токсичне материјале. Забрањена је и изградња објеката који својом 

величином и изгледом нарушавају амбијенталне вредности, као и објеката који не испуњавају 

услове заштите природе и еколошке услове.  

 Заштита природних вредности предела: Заштита подручја НП „Тара“;  

 Режим заштите III степена.  

Локалитети у режиму III степена заштите су сви локалитети ван зоне I и II степена 

заштите и ова зона обухвата површину од 13.153,51 ha, односно 52,63 % од укупне површине 

НП „Тара“. То су површине планиране за шумарство, пољопривреду, активни развој туризма, 

рекреацију и спорт, инфраструктурну изградњу објеката, као и друге делатности.  

У режиму III степена заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење 

природних богатстава и контролисане интервенције и активности у простору усклађене са 

функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене традиционалне облике 

обављања привредних делатности и становање укључујући и туристичку изградњу.  

У режиму III степена заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу 

рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и 

унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно–историјског наслеђа и 

традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, 

селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну 

инфраструктуру и другу изградњу.  
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 Услови и мере заштите и коришћења простора локалитета у режиму III степена 

 Режим заштите III степена – проактивна заштита, спроводи се на заштићеном подручју 

или његовом делу са делимично измењеним и/или екосистемима, пределима и објектима 

геонаслеђа од научног и практичног значаја.  

 У режиму заштите III степена заштите забрањене су активности на:  

- изградњи рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и термоенер-

гетских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса;  

- уношење инвазивних алохтонских врста;  

- образовање депонија.  

Режим заштите III степена ограничава: изградњу других индустријских и енергетских 

објеката, асфалтних база, објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, 

инфраструктурних објеката, складишта индустријске робе и грађевинског материјала, 

викендица, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, образовање објеката за 

управљање отпадом, изградњу насеља и ширине њихових грађевинских подручја, лов и 

риболов, формирање шумских и пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава 

и друге радове и активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге 

вредности заштићеног подручја.  

 Технички услови:  

Према наведеном Решењу Министарства заштите животне средине, Београд, за 

предметну локацију прописани су следећи услови:  

Активности на планираној изради Урбанистичког пројекта, за изградњу стамбеног 

објекта за потребе пољопривредног газдинства на кп бр. 6598, КО. Заовине, Општина Бајина 

Башта, могу се извести под следећим условима: 

1) При изради Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за потребе 

пољопривредног газдинства испоштовати све урбанистичке параметре за изградњу објеката 

пољопривредног домаћинсгва, према правилима уређења и грађења која су дефинисана 

Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Тара”. 

2) Пројектом предвидети да се за прилаз локацији користити постојећа саобраћајна 

инфраструктура, како не би дошло до нарушавања и фрагментације околних површина.  

3) Како је терен у нагибу Урбанистичким пројектом планирати објекат у северном делу парцеле. 

4) Објекат пројектовати у складу са принципима енергетске ефикасности, односно применити 

мере којима ће се смањити енергетски губици (адекватна изолација, столарија) што ћe знатно 

допринети заштити животне средине.  
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5) Предвидети инфраструктуру у складу са условима надлежних служби, предузећа/ 

дистрибутера. Посебну пажњу обратити на евакуацију отпадних вода. Уколико не постоје 

услови за прикључење на канализациону мрежу обавезно је планирати изградњу 

водонепропусне септичке јаме.  

6) Пројектом планирати да се максимално очувају зелене површине, вегетација, а посебно вредне 

примерке дендрофлоре, тј. појединачна стабла просторно и функционално инкорпорирати у 

концепцију озелењавања простора. 

7) Уколико се Пројектом планира озелењавање, потребно је користити аутохтоне врсте 

карактеристичне за окружење. Није дозвољено озењавање врстама које су из групе алергена 

или инвазивних врста. Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo 

басенолисни јавор или негундовац), Amorpha .fruticosu (багремац), Robinia pseudoacacia 

(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila 

(ситнолисни или сибирски бреет), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др. 

8) Пројектом није дозвољено формирање позајмишта или експлоатацијe материјала са околног 

простора, ради обезбеђивања материјала (камена, песка, шљунка и сл.) за планирану изградњу 

предметног објекта. 

9) Пројектом планирати да се спољашње осветљење објекта уради у складу са одговарајућим 

техничким решењима, функцијом локације и потребама површина, а изворе светлости 

пројектовати тако да буду усмерени ка тлу.  

10) Паркинг простор планирати искључиво у оквиру предметне парцеле.  

11)  Планирати да се све површине, које су на било који начин деградиране, уреде и 

функционално приведу намени.  

12)  Пројектом дефинисати да уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко–

палеонтолошка документа или минералошко–петролошке објекте, за које се претпоставља да 

имају својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство 

заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или 

крађе, до доласка овлашћеног лица.  

Према наведеној документацији, утврђено је да се планира израда Урбанистичког 

пројекта за изградњу стамбеног објекта за потребе пољопривредног газдинства, 

класификационе ознаке на кп бр. 6598 КО Заовине, Општина Бајина Башта. Према 

Просторном плану подручја посебне намене Националног парка „Тара“, предметна парцела   
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припада намени „травнате површине” и налази се изван грађевинског подруја. Такође, парцела  

се налази у зони старог умереног клизишта на самој граници заштитног појаса Заовинског 

језера, Према подацима катастра непокретности, парцела припада пољопривредном земљишту 

– ливада 7. класе.  

Констатовано је да се планирана изградња ради на заштићеном подручју Национални 

парк „Тара”, у режиму заштите Ш степена у складу са Законом о националним парковима. 

Такође, налази се у оквиру граница еколошки значајног подруја „Тара“ еколошке мреже 

Републике Србије, као и у оквиру Емералд еколошке мреже, односно Емералд подручја „Тара” 

са класификационим кодом RS0000018. Локација/парцела је у оквирима међународно и 

национално значајног подручја за птице (IВА) „Тара“ са класификационим кодом RS0261BA, 

значајно подрује за дневне лептире (РВА), значајно подруче за осолике муве (PНА) „Тара” и 

међународно значајно подругје за битке (IPA) „Тара“.  

 

 Пројектовано решење:  

Урбанистички пројекат је израђен према важећем планском акту ППППН НП „Тара“, 

условима из Решења Завода за заштиту природе Србије и Идејном решењу (у прилогу). 

Урбанистички пројекат предвиђа: изградњу изнад заштићене зоне на коти 900,00 mnv једног 

мањег слободностојећег објекта Су+П+Пк, намене стамбени објекат са једним станом у 

оквиру стамбеног дворишта регистрованог пољопривредног газдинства (Решење о газдинству 

у прилогу), нормалну дубину фундирања објекта, изградњу водонепропусне септичке јаме и 

очување постојеће флоре (самоникла ливада), без нових засада високог ни ниског растиња.  

За потребе Урбанистичког пројекта је израђен је Геотехнички елаборат (електронски 

пдф документ у засебном прилогу), по чијем налазу на предметној парцели: „терен практично 

нема ограничења у погледу носивости, а слегања тла испод објекта готово да не постоје, осим 

могућих минималних слегања (до 1,0 цм) у приповршинској зони кречњака и лапораца која је 

еродована и склона распадању до дубине од око 1,0 м. Фундирање објекта је на чврстој стенскј 

маси. Препорука је да се контакт „темељ – тло“ изведе танким слојем мршавог бетона који би 

повезао невезане комаде стене у подлози.“  

Предметно пројектно решење не угрожава животну средину (ваздух, земљиште и 

подземне воде) на локацији која је у сливном подручју језера Зовине. Просторним решењем су 

ограничене манипулативне површине, које су лоциране на горњем делу парцеле дуж пута, где 

је пројектован поплочани плато за паркирање два путничка возила и за смештај посуда за 

кућни комунални отпад.  
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Извођач радова је дужан да на градилипшту дефинише простор за привремено депоно-

вање грађевинског материјала, не дуже од периода извођења радова. После завршетка радова, 

извођач је дужан да изврши санацију и рекултивацију свих деградираних површина. У оквиру 

локације је забрањено одлагање горива, мазива и других штетних и отпадих материја. Извођач 

је дужан да предвиди све мере заштите у акцидентним ситуацијама.  

Уколико се током извођења радова наиђе на геолошко–палеонтолошке или минерално–

петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да одмах обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме 

све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.  

 

 
 

3.8  УТИЦАЈ  ОБЈЕКТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

 

 Процена утицаја објекта на животну средину  

 Према Закону о процени утицаја животну средину („Службени гласник РС“ број 

135/2004 и 36/2009) за овде планирану врсту објекта (породични стамбени објекат за потребе 

пољопривредног домаћинства) није предвиђена израда студије о процени утицаја на животну 

средину, односно о оправданости исте одлучује надлежна јединица локалне самомоуправе.   
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4 .  ПРОЈ ЕКТН Е  С М ЕРН ИЦЕ  
 

 

4.1  СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
 

 

 Урбанистички пројекат је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи. Пројекат 

је рађен за потребе инвеститора, власника катастарске парцеле. Пројекат је израђен је у три 

примерка, од стране приведног друштва регистрованог за послове просторног планирања и 

пројектовања, под руководством одговорног  урбаниста, на овереној геодетској подлози.  

 По завршетку израде урбанистичког пројекта обрађивач га доставља инвеститору на 

увид и сагласност. Затим инвеститор урбанистички пројекат доставља надлежном ограну 

јединице локалне самоуправе, на потврду о усклађености са планским документом, Законом о 

планирању и подзаконским актима, донетим на основу овог Закона.  

 Пре издавања потврде, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну 

презентацију урбанистичког пројекта. По истеку рока за презентацију, надлежни орган 

доставља урбанистички пројекат са примедбама и сугестијама комисије за планове. Комисија 

за планове разматра примедбе са јавне презентације, врши стручну контролу урбанистичког 

пројекта и сачињава писани извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког 

пројекта. Орган надлежан за послове урбанизма потврђује или одбија потврђивање 

урбанистичког пројекта и о томе обавештава подносиоца захтева. Орган који је потврдио 

урбанистички пројекат, објављује исти на својој интернет страници.  

 

 

У Ужицу, новембра 2022. године,    ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх.  
лиценца број 200 0246 03  
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Графичка докуентација   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV  ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај: 
 
 
 

1. Катастарско–топографски план са границом обухвата пројекта  Р  1 : 250  
2. Ситуациони приказ планиране намене површина     Р  1 : 250  
3. Ситуациони приказ регулације, нивелације и саобраћаја   Р  1 : 250 
4. Ситуациони приказ партерног и пејсажног уређења    Р  1 : 250 
5. Ситуациони приказ прикључака комуналне инфраструктуре   Р  1 : 250 
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ЦРТЕЖ:

ПРОЈЕКАТ:

ЈАНКОВИЋ  Mиленка, диа

НАРУЧИЛАЦ:

УРБАНИСТА  САРАДНИК:

ТАНАСКОВИЋ  Живорад, миа

ЛИСТРАЗМЕРА ФАЗА

Р  1  : 25 0 У - УП

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА:

ДАТУМТЕХ. ДНEВ.

ЛОКАЦИЈА:

11. 2022.У- 22 -11- 1

КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ,

ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА

LEGENDA

НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ  ИЗ  ЗАОВИНА,

ЗАОВИНЕ  БРОЈ  38,  БАЈИНА  БАШТА

формат  А3

РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И САОБРАЋАЈА

СИТУАЦИОНИ  ПРИКАЗ

Су+П+Пк

±0,00

906,40

Пр

906,40

906,00

906,05

906,05

907,50

Пр

904,00

903,50

900,00

903,00

908,00

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

ЗА   ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА  ЗА

ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА

905,00

АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКЕ   КООРДИНАТЕ

ПРЕЛОМНЕ  ТАЧКЕ  ГРАНИЦЕ  ПАРЦЕЛЕ:
КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ:  УКЊИЖЕНО
Т (бр.)     Y (м)       X  (м)
1 7370755.90 4861086.84
2 7370754.31 4861083.40
3 7370751.32 4861068.27
4 7370750.67 4861065.07
5 7370771.65 4861052.84
6 7370775.51 4861066.77
7 7370779.89 4861080.11

ПРЕЛОМНЕ  ТАЧКЕ  ГРАЂ.  ЛИНИЈА:
ПРОЈЕКТОВАНО
Т (бр.)     Y (м)       X  (м)
А 7370768.23 4861078.19
Б 7370764.98 4861068.31
В 7370770.19 4861066.60
Г 7370773.44 4861076.48
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Г
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Г

Л
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ГП 1

ПОДАЦИ  О  ПЛАНИРАНОМ  ОБЈЕКТУ

НАМЕНА  ОБЈЕКТА: СТАМБЕНИ  ОБЈЕКАТ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА;

СПРАТНОСТ  ОБЈЕКТА: СУ+П+ПК,   =  МАКС.  П+ПК;

ВИСИНА  ОБЈЕКТА: 7, 00 м         =  МАКС.  7, 00 м  (НУЛТА  КОТА - ВЕНАЦ).   

ВИСИНСКА  РЕГУЛАЦИЈА

НУЛТА  КОТА: - 1, 50 м / + 904, 90 мнв;

КОТА  СУТЕРЕНА: - 2, 80 м / + 903, 60 мнв;

КОТА  ПРИЗЕМЉА: + 0, 00 м / + 906, 40 мнв;

КОТА  ПОТКРОВЉА: + 2, 80 м / + 909, 20 мнв;

КОТА  ВЕНЦА: + 5, 50 м / + 911, 90 мнв;

КОТА  СЛЕМЕНА: + 7, 00 м / + 913, 40 мнв.

УРБАНИСТИЧКИ  ПОКАЗАТЕЉИ УКУПНO

ИНДЕКС  ИЗГРАЂЕНОСТИ  (Ии):   0, 1659 <  МАКС.  / ;

ИНДЕКС  ЗАУЗЕТОСТИ  (Из):   9, 42  %  <  МАКС. 10  %;

%  ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ: 75, 21  % >  МИН.    / ;

%  ЗАСТРТЕ  ПАРТЕРНЕ  ПОВРШИНЕ: 15, 37  % <  МАКС.  / ;

ПАРКИРАЊЕ  (ЗА  1  СТАН):  2  ПМ  >  МИН.  1  ПМ   (НОРМАТИВ:  1 ПМ  / 1 СТАН);

ПРИКЉУЧАК  НА  ЈАВНИ ПУТ: 

ИНДИРЕКТАН  НА  КП  6548/1  КО  ЗАОВИНЕ (НЕКАТЕГОРИСАНИ  ПУТ),

ПРЕКО  КП  1740/16  КО  ЗАОВИНЕ  (СТАЛНА  СЛУЖБЕНОСТ  ПУТА).

ЛИНИЈА  ДОЗВОЉЕНЕ  ИЗГРАДЊЕ:

ПРОЈЕКОВАНО  ПРЕМА  ПЛАНУ

ИНТЕРНЕ  ПЕШАЧКЕ  ПОВРШИНЕ:

ПРОЈЕКТОВАНO

1

A

ДЕТАЉНA  ТАЧКA  ПОСЕДОВНОГ  СТАЊА:

ПОСТОЈЕЋЕ

ПРЕЛОМНA  ТАЧКA  ГАБАРИТА  OБЈЕКТА:

ПРОЈЕКТОВАНО

ГРАНИЦА  ПОСЕДОВНОГ  СТАЊА:

ПОСТОЈЕЋЕ

ИНТЕРНИ  СТАЦИОНАРНИ  САОБРАЋАЈ:

ПАРКИНГ  ПРОСТОР:  ПРОЈЕКТОВАНO

ГРАЂЕВИНСКА  ЛИНИЈА:

ПРОЈЕКТОВАНO

ЛИНИЈА  ПОДЗЕМНОГ  СЕНГРУПА: 

ПРОЈЕКТОВАНO

РЕГУЛАЦИОНА  ЛИНИЈА:

ПЛАНСКО (ПРИБЛИЖНО ДУЖ МЕЂЕ ПУТА)

ГП 1

БРОЈ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ:

ПРОЈЕКТОВАНО: ЈЕДНАКО  УКЊИЖЕЊУ

ЗАЈЕДНИЧКИ  ДИНАМИЧКИ  САОБРАЋАЈ:

ЗЕМЉАНИ  ПРИСТУПНИ  ПУТ: УКЊИЖЕНO

ТРАСA  ПРИВАТНОГ  ПРИСТУПНОГ  ПУТА

СА  ПРАВОМ  ПРОЛАЗА:  УКЊИЖЕНO

СЛОБОДНЕ ПОРОЗНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:

САМОНИКЛА  ЛИВАДА:  ПОСТОЈЕЋЕ

5,35

2,91

У  НАСТАВКУ  КП  1740/ 16  КО  ЗАОВИНЕ

(ПРИЛАЗ  ДО  ПАРЦЕЛА  СА  ПРАВОМ  ПРОЛАЗА)

ЈЕ  САОБРАЋЈНИ  ПРИКЉУЧАК

НА  КП  6548 / 1  КО  ЗАОВИНЕ  (НЕКАТЕГОРИСАНИ  ПУТ)
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1,5 1,5

5,48
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Пр
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901,00

ТЕРАСА  СТАМБЕНГ  ОБЈЕКТА  ПОЉOПРИВ.

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО

СТАМБЕНИ  ОБЈЕКAТ  ПОЉOПРИВРЕДНОГ

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО
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ПОЛИТЕХНИЧКИ БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Д.О.О. УЖИЦЕPOLI T БIRO
ПОЛИТЕХНИЧКИ  БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

И  ПРОСТОРНО  ПЛАНИРАЊЕ  ДОО  УЖИЦЕ

ЦРТЕЖ:

ПРОЈЕКАТ:

ЈАНКОВИЋ  Mиленка, диа

НАРУЧИЛАЦ:

УРБАНИСТА  САРАДНИК:

ТАНАСКОВИЋ  Живорад, миа

ЛИСТРАЗМЕРА ФАЗА

Р  1  : 25 0 У - УП

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА:

ДАТУМТЕХ. ДНEВ.

ЛОКАЦИЈА:

11. 2022.У- 22 -11- 1

КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ,

ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА

LEGENDA

НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ  ИЗ  ЗАОВИНА,

ЗАОВИНЕ  БРОЈ  38,  БАЈИНА  БАШТА

формат  А3

ПАРТЕРНОГ  И  ПЕЈСАЖНОГ  УРЕЂЕЊА

СИТУАЦИОНИ  ПРИКАЗ

900.05

900.07

902.05

901.44

899.70

899.30

898.23

900.18

901.40

902.96

902.97

903.84

905.20

907.77

907.79

907.58

907.23

905.24

904.70

904.15

903.23

903.20

906.29

907.58

909.94

910.08

906.84

909.32

909.32

908.49

909.44

SENGRUP

1
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±0,00

906,40

Пр

906,40

906,00
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906,05
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0

907,50

Пр

905,10

904,00

903,50

900,00

903,00

908,00

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

ЗА   ИЗГРАДЊУ  СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА  ЗА

ПОТРЕБЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА

1

ПЛАНСКЕ   ОДРЕДБЕ

ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТ: ППППН  НП  "ТАРА" ("СЛ.  ГЛАСНИК  РС" 44/2020);

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА: У  РЕЖИМУ  III  СТЕПЕНА  ЗАШТИТЕ  НП  "ТАРА";

ПРЕТЕЖНА  НАМЕНА: ПОЉОПРИВРЕДНО  ЗЕМЉИШТЕ,  ТРАВНАТЕ  ПОВРШИНЕ.

 ПОДАЦИ  О  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ

КАТАСТАРСКА  ПАРЦЕЛА: КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ,  ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА;

ПОВРШИНА  ПАРЦЕЛЕ: 605 м2  УКЊИЖЕНА,  619 м2  ФАКТИЧКА;

ВРСТА  ЗЕМЉИШТА: ПОЉОПРИВРЕДНО  ЗЕМЉИШТЕ,  ЛИВАДА  7. КЛАСЕ;

 ПОДАЦИ  О  ГРАЂЕВИНСКОЈ  ПАРЦЕЛИ

ГРАЂЕВИНСКА  ПАРЦЕЛА: ЈЕДНАКА  ЈЕ  КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ, ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА;

ВЛАСНИК  ЗЕМЉИШТА: НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ  ИЗ  ЗАОВИНА,  СВОЈИНА,  ПРИВАТНА,  1/1;

ПОДАЦИ  О  ПЛАНИРАНОМ  ОБЈЕКТУ

ВРСТА  РАДОВА: ЗГРАДА  1:  НОВА  ГРАДЊА,   КАТЕГОРИЈА  А,  КЛАСА  111 011;

ВРСТА  ОБЈЕКТА: ЈЕДАН  СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ  СПРАТНИ  ОБЈЕКАТ;

НАМЕНА  ОБЈЕКТА: СТАМБЕНИ  ОБЈЕКАТ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ДОМАЋИНСТВА;

СПРАТНОСТ  ОБЈЕКТА: СУ+П+ПК,   =  МАКС.  П+ПК;

ВИСИНА  ОБЈЕКТА: 7, 00 м         =  МАКС.  7, 00 м  (НУЛТА  КОТА - ВЕНАЦ).   

ВИСИНСКА  РЕГУЛАЦИЈА

КОТА  ЈАВНОГ  ПУТА: - 0, 40 м / + 906, 00 мнв;

КОТА  ИНТЕРНОГ  ПАРКИНГА: - 1, 30 м / + 905, 10 мнв;

КО  МИН.    ТРОТОАР  ИСПРЕД  СУ: - 2, 90 м / + 903, 50 мнв;

КО  МАКС.  ТРОТОАР  ИСПРЕД  ПР: - 0, 35 м / + 906, 05 мнв;

НУЛТА  КОТА: - 1, 50 м / + 904, 90 мнв;

КОТА  СУТЕРЕНА: - 2, 80 м / + 903, 60 мнв;

КОТА  ПРИЗЕМЉА: + 0, 00 м / + 906, 40 мнв;

КОТА  ПОТКРОВЉА: + 2, 80 м / + 909, 20 мнв;

КОТА  ВЕНЦА: + 5, 50 м / + 911, 90 мнв;

КОТА  СЛЕМЕНА: + 7, 00 м / + 913, 40 мнв.

БИЛАНС  ПОВРШИНА      УКУПНО  ЕТАЖЕ

НЕТО    ОБЈЕКТА: 132, 95 м2 (49,02 + 45,50 + 38,43);

БРУТО  ОБЈЕКТА: 157, 40 м2  (57,00 + 57,00 + 43,40);

БРГП    ОБЈЕКТА: 100, 40 м2  (0,00  +  57,00 + 43,40);

ПОВРШИНА  ПОД  ОБЈЕКТОМ:   57, 00 м2  (НИВО  ПРИЗЕМЉА);

СЛОБОДНЕ  ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ: 455, 00 м2;

ЗАСТРТЕ  ПАРТЕРНЕ  ПОВРШИНЕ:   93, 00 м2;

ПОВРШИНА  ГРАЂ.  ПАРЦЕЛЕ: 605, 00 м2 УКЊИЖЕНА  (МАЊА  ОД  ФАКТИЧКЕ).

УРБАНИСТИЧКИ  ПОКАЗАТЕЉИ УКУПНO

ИНДЕКС  ИЗГРАЂЕНОСТИ  (Ии):   0, 1659 <  МАКС.  / ;

ИНДЕКС  ЗАУЗЕТОСТИ  (Из):   9, 42  %  <  МАКС. 10  %;

%  ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ: 75, 21  % >  МИН.    / ;

%  ЗАСТРТЕ  ПАРТЕРНЕ  ПОВРШИНЕ: 15, 37  % <  МАКС.  / ;

ПАРКИРАЊЕ  (ЗА  1  СТАН):  2  ПМ  >  МИН.  1  ПМ   (НОРМАТИВ:  1 ПМ  / 1 СТАН);

ПРИКЉУЧАК  НА  ЈАВНИ ПУТ: 

ИНДИРЕКТАН  НА  КП  6548/1  КО  ЗАОВИНЕ (НЕКАТЕГОРИСАНИ  ПУТ),

ПРЕКО  КП  1740/16  КО  ЗАОВИНЕ  (СТАЛНА  СЛУЖБЕНОСТ  ПУТА).
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ЛИНИЈА ГАБАРИТА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА:

НИВО  ПРИЗЕМЉЕ:  ПРОЈЕКТОВАНО

ГРАНИЦА  ПОСЕДОВНОГ  СТАЊА:

ПОСТОЈЕЋЕ

ПОВРШИНСКО  ЗЕЛЕНИЛО:

САМОНИКЛА  ЛИВАДА:  ПОСТОЈЕЋЕ

ПОПЛОЧАНИ  ТРОТАРИ   ОБЈЕКТА:

БЕТОНСКЕ  ПЛОЧЕ:  ПРОЈЕКТОВАНО

ГП 1

БРОЈ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ:

ПРОЈЕКТОВАНО: ЈЕДНАКО  УКЊИЖЕЊУ

ЛИНИЈА  ГАБАРИТА  ПОДЗЕМНОГ

СЕНГРУПА: ПРОЈЕКТОВАНO

ИНТЕРНИ  ПАРКИНГ  ПРОСТОР:

БЕТ.  РАСТЕР  ПЛОЧЕ:  ПРОЈЕКТОВАНO

1

A

ДЕТАЉНA  ТАЧКA  ПОСЕДОВНОГ  СТАЊА:

ПОСТОЈЕЋЕ

ПРЕЛОМНA  ТАЧКA  ГАБАРИТА  OБЈЕКТА:

ПРОЈЕКТОВАНО

1

A

Б

В

Г

ПОПЛОЧАНA  ПЕШАЧКА  СТАЗА:

БЕТОНСКЕ  ПЛОЧЕ:  ПРОЈЕКТОВАНО

HDPE  ПОСУДЕ  ЗА  КУЋНИ  ОТПАД:

120 l + 240  l,  КОМ. 2:  ПРОЈЕКТОВАНО

БРОЈ  КАТАСТАРСКЕ  ПАРЦЕЛЕ:

ПОСТОЈЕЋЕ

5,
2

7,68

ТЕРАСА  СТАМБЕНГ  ОБЈЕКТА  ПОЉOПРИВ.

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО

СТАМБЕНИ  ОБЈЕКAТ  ПОЉOПРИВРЕДНОГ

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО

ТРАСA  ПРИВАТНОГ  ПРИСТУПНОГ  ПУТА:

ЗЕМЉАНИ  ЗАСТОР:  УКЊИЖЕНO
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ПОЛИТЕХНИЧКИ БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Д.О.О. УЖИЦЕPOLI T БIRO

ЦРТЕЖ:

ПРОЈЕКАТ:

ЈАНКОВИЋ  Mиленка, диа

НАРУЧИЛАЦ:

УРБАНИСТА  САРАДНИК:

ТАНАСКОВИЋ  Живорад, миа

ЛИСТРАЗМЕРА ФАЗА

Р  1  : 25 0 У - УП

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА:

ДАТУМТЕХ. ДНEВ.

ЛОКАЦИЈА:

11. 2022.У- 22 -11- 1

КП  6598  КО  ЗАОВИНЕ,

ОПШТИНА  БАЈИНА  БАШТА

LEGENDA

НОВИЧИЋ  ТОМИСЛАВ  ИЗ  ЗАОВИНА,

ЗАОВИНЕ  БРОЈ  38,  БАЈИНА  БАШТА

формат  А3

ПРИКЉУЧАКА  КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ
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ГРАНИЦА  ПОСЕДОВНОГ  СТАЊА:

ПОСТОЈЕЋЕ

ЛИНИЈА  КРОВНИХ  РАВНИ  ОБЈЕКТА:

СТРЕХА  80 цм:  ПРОЈЕКТОВАНО

САНИТАРНА   ВОДОВОДНА   МРЕЖА :

ПОСТОЈЕЋЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА   НН   МРЕЖА :

ПОДЗЕМНИ   ВОД   0,4 kV:  ПЛАНИРАНО

ПОДЗЕМНА   ВОДОНЕПРОПУСНА

СЕПТИЧКА  ЈАМА :  ПЛАНИРАНО

САНИТАРНА   ВОДОВОДНА   МРЕЖА :

ПЛАНИРАНО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА    НН    МРЕЖА :

ПОДЗЕМНИ   ВОД   0,4  kV:  ПЛАНИРАНО

ФЕКАЛНА   КАНАЛИЗАЦИОНА   МРЕЖА :

ИНТЕРНИ   РАЗВОД :  ПЛАНИРАНО

ФЕКАЛНА   КАНАЛИЗАЦИОНА   МРЕЖА :

ПОСТОЈЕЋЕ

ИНТЕРНИ  ПАРКИНГ  ПРОСТОР:

УКУПНО  2 ПМ:   ПРОЈЕКТОВАНO

КИШНА   КАНАЛИЗАЦИОНА    МРЕЖА :

ИНТЕРНИ  ИЗВОД:  ПЛАНИРАНО

ТЕРАСА  СТАМБЕНГ  ОБЈЕКТА  ПОЉOПРИВ.

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО

СТАМБЕНИ  ОБЈЕКAТ  ПОЉOПРИВРЕДНОГ

ДОМАЋИНСТВА:  ПРОЈЕКТОВАНО

HDPE  ПОСУДЕ  ЗА  КУЋНИ  ОТПАД:

120 l + 240  l,  КОМ. 2:  ПРОЈЕКТОВАНО

ТРАСA  ПРИВАТНОГ  ПРИСТУПНОГ  ПУТА
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Свеска II:  Идејно решење   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕСКА   II:  
ИДЕЈНО   РЕШЕЊЕ  

 
 

ПРОЈЕКТАНТ:  
ПРО–НЕС  БАЈИНА  БАШТА, Весна Нешковић ПР  
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0. Главна  свеска  
1. Пројекат архитектуре  

 
 


	Решење о одређивању одг.  инжењера
	Изјава одговорног урбанисте
	 на северу:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1739/6 (суседна кп);
	 на истоку:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1738 (суседна кп);
	 на југу:   дуж границе предметне кп 6598 са кп 1739/1 (суседна кп);
	 на западу:  дуж границе предметне кп 6598 са кп 1740/16 (прилаз до парцела).
	 Природне структуре локације
	Катастарска парцела број 6598 КО Заовине је пољопривредно земљиште, ливада 7. класе, укњижене површине 605 м2, у приватној својини Новичић Томислава из Заовина. Парцела је правилног четвороугаоног облика, са западне стране омеђена земљаним прилазом до...
	Парцела се налази у планском пољоприведном земљишту, травнате површине, у режиму III степена заштите Националног парка „Тара“. У циљу заштите акумулације језера Заовине, Планом је забрањено грађење испод изохипсе 900,00 мнв.
	Парцела се налази у ширем прибалном појасу језера Заовине, изнад изохипсе 900,00 мнв, односно само се мањи јужни део парцеле површине 2,60 м2 (код међне тачке број 5) у зони од коте 899,80 мнв до коте 900,00 мнв.
	Терен парцеле је средње великог нагба од 29,14 %, од севера према југу, ка Заовинском језеру. Максимална висинска разлика на предметној парцели је 8,30 м, мерено од најниже нивелете у међној тачки број 5 (кота 899,80 мнв) на југу парцеле, до највише н...
	Локација има добру инсолацију и експозицију ка свим странама света, са визурама ка Заовинском језеру. Вегетација локације обухвата самониклу ливаду (7. катастарске класе).
	Предметна локација је неизграђено пољопривредно земљиште (нема изграђених објеката, водова инфраструктуре ни супраструктуре). Парцела има индиректан приступ на катастарску парцелу број 6548/1 КО Заовине (некатегорисани пут), преко катастарске парцеле ...
	У Геотехничком елаборату, број 476/21, од децембра 2021. године, пројектанта „Гео–Весна“ Београд, Нови Београд, за предметну локацију се наводи: „За геотехнички модел терена практично нема ограничења у погледу носивости, а слегања тла испод објекта го...
	Према Геотехничком елаборату, број 476/21, од децембра 2021. године (пдф документ у засебном прилогу), пројектанта „Гео–Весна“ Београд, Нови Београд, тло локације се оцењује као повољно за изградњу. За предметну локацију, у Елаборату се наводи: „За ге...
	Паркирање возила је решено у оквиру матичне парцеле, са укупно 2 ПМ за попречно паркирање путничког возила (за будући објекат са једним станом, задовољен је норматив паркирања 1 ПМ/стан). Паркинг местa су димензија 2,5 х 5,0 м и лоциранс су дуж грани...
	Нивелете индиректног приступног пута на кп 1740/16 су постојеће: колски приступ интерном паркингу је на коти 905,00 мнв, а пешачки приступ је на коти 906,00 мнв.
	Урбанистички пројекат је израђен према важећем планском акту ППППН НП „Тара“, условима из Решења Завода за заштиту природе Србије и Идејном решењу (у прилогу). Урбанистички пројекат предвиђа: изградњу изнад заштићене зоне на коти 900,00 mnv једног мањ...
	За потребе Урбанистичког пројекта је израђен је Геотехнички елаборат (електронски пдф документ у засебном прилогу), по чијем налазу на предметној парцели: „терен практично нема ограничења у погледу носивости, а слегања тла испод објекта готово да не п...
	 Процена утицаја објекта на животну средину
	Према Закону о процени утицаја животну средину („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 36/2009) за овде планирану врсту објекта (породични стамбени објекат за потребе пољопривредног домаћинства) није предвиђена израда студије о процени утицаја на живо...
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