
 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, 

бр.72/09),члана  50.  Статута  општине  Књажевац  („Сл.  Лист  Општине“,  бр.  11/02, 
14/02, 18/02,3/03 и 1/05), и Одлуке о одређивању СО Књажевац за доношење Одлуке 
о изради Урбанистичког плана, („Сл. Лист Општине“,бр. 8/03 и 1/05), СО Књажевац 
дана 23. 12. 2009. године, донела је Одлуку о приступању изради Плана детаљне 
регулације  спортско-рекреационог   и   здравствено-рехабилитационог    центра 
„Бањица“. 

Текстуални део

I    Полазне основе

1.    Опис,образложење о приступању изради Плана детаљне
                            регулације спортско-рекреационог и здравствено-  

                 рехабилитационог центра „Бањица“
             
Овај План детаљне регулације урађен је на основу Одлуке СО Књажевац 

која је донета на седници одржаној дана 23.12.2010.године број 350-51/2010-01.
Доношење  Одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације  спортско-

рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра  „Бањица“ уследило је у циљу 
предузимања  мера  за  унапређење  и  развој  спортског  и  здравственог  туризма 
базираног  на  искришћење  термалних вода које  имају и лековита     својства. 
Реализацијом Плана детаљне регулације  дошло би и до  побољшања квалитета 
живљења становништва Књажевца и већег дела околних насеља па и шире.

Просторни  план  подручја  Парка  природе  и  туристичке  регије  Стара 
планина представља План вишег реда у односу на План детаљне регулације, и у 
њему је пронађена планска основа за израду овог Плана.

Предлог  нацрта  Плана  детаљне  регулације  спортско-рекреационог  и 
здравствено-рехабилитационог  центра   „Бањица“  усвојен  је  на  Седници  СО 
Књажевац одржаној 03.03.2011.год. Одлука број 350-7/2011-01.

План детаљне регулације  је урађен у свему према одредбама Закона о 
планирању и изградњи ( Сл. Гласник РС“,бр. 72/09).
 

2.  Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта ПДР-а спортско-
рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“

                                    
Простор предвиђен за израду ПДР-а је врло значајан за развој општине 

Књажевац у погледу развоја бањског  туризма, спорта и рекреације. Лековити извори 
Ргошке Бање били су познати људима од најстаријих времена. Они су се користили 
још у праисторијском периоду, од средине V века пре нове ере до почетка нове ере. 
О праисторијском пореклу, говори назив „Болван“ за брдо изнад Ргошта, на чијем се 
стенама и данас за време празника обављају неки пагански ритуали,  а сама реч 
значи  „идолопоклоник“.Постоје  писани  подаци  по  којима  је  и  у  римском  добу 
постојала бања у којој је коришћена лековита вода извора „Бањица“ као и у време 
турске  владавине,  о  чему  сведоче  доста  добро  очувана  турска  купатила  из  тог 
периода а која се налазе у непосредној близини извора „Бањица“.

 Анализа  термалне  воде  Ргошке  бање  даје  повод  за  размишљање  о 
многобројним  лековитим  својствима.  Најновији  резултати  из  2008.  године  су 
показали да је вода опалесцентна, без мириса и укуса, температуре 27,20 С , што се 
сврстава у групу хипотермалних вода са неутралном реакцијом (pH 7,1). Збир свих 
растворених чврстих састојака износи 574 mg/l а суви остатак на 1800износи 333 mg/l 



због чега припада групи слабо минерализованих, олиго-минералних вода. Хемијски 
састав воде карактерише калцијум,  магнезијум  и  хидро-карбонат као и присуство 
водоник-сулфида.

Из претходних анализа произилази да минерална вода припада лековитим 
водама и може се користити као помоћно лековито  средство у  лечењу болести 
локомоторног  апарата  (запаљењски  реуматизам,  дегенеративни  зглобни  и 
ванзглобни  реуматизам,  стање  после  траума,  стање  после  скидања  гипса  након 
прелома  костију  и  после  хирушких  интервенција  на  коштано-зглобном  систему), 
неуролошких обољења, кожних болести (псоријаза, хронични екцем и сл.). 

Реализацијом овог  ПДР-а дошло би до развоја  здравственог  и  бањског 
туризма а самим тим и до развоја целе општине.

Термална вода је полазиште и за развој спортско-рекреативног туризма 
око постојећег базена „Бањица“. Изградњом предвиђених садржаја, омогућило би се 
професионалним  спортистима  коришћење  базена  у  сврху  спортских  припрема  и 
такмичарских дисциплина,  а  рекреативцима што разноврснију  понуду  за  одмор и 
рекреацију.

Опис границе ПДР-а   спортско-рекреационог и здравствено-   рехабилитационог 
центра „Бањица“

Граница плана почиње од тромеђе    КП бр 4014;     КП бр 1408     (пружно 
земљиште) и КП бр 2028 КО Ргоште и креће се источно међном линијом КП бр 1408 
и међном линијом КП бр 2028, затим скреће југоисточно међном линијом КП бр 1408 
и међним линијама 2029 и 2025, граница се наставља јужно међном линијом КП бр. 
и  КП  бр.2036;  2037;  2038;  2039;  2040;  2065;  2064;  2069,  затим  граница  скреће 
југоисточно међном линијом КП бр 1408  и   међном линијом КП бр.  3987 (старо 
корито)и КП бр 1391. Од ове тачке граница се креће североисточно и сече пругу и 
долази до тромеђе КП бр 1408;    КП бр 1407/1 и КП бр 2081, затим се наставља 
међном линијом КП бр 1407/1 и КП бр 2081; КП бр 2085; КП бр 2086 и КП бр 2087, од  
ове  тачке  граница  се  наставља источно  међном  линијом  КП  бр  1407/1  и  КП  бр 
2089/2;  КП бр 2088; КП бр 1386/1;  КП бр 1386/2: КП бр 1387; КП бр 1389, затим  
скреће југоисточно међном линијом КП бр 1407/1 и међном линијом КП бр 1319 КО 
Ргоште, сече пругу КП бр 1408 и наставља североисточно у КО Књажевац међном 
линијом пруге КП бр 1408 и пута КП бр 5470/3 КО Књажевац до тромеђе КП бр 1408;  
КП бр 5470/3 и КП  бр 5523, затим се наставља међном линијом КП бр 1408 и КП бр 
5523; КП бр 5524; КП бр 5525; КП бр 5526; КП бр 5527; КП бр 5528/2; КП бр 5528/5;  
КП бр 5529; КП бр 5530; КП бр 5531; КП бр 5532; КП бр 5534/3; КП бр 5534/2; КП бр 
5537; КП бр 5548/1; KП бр 5548/4; КП бр 5549; КП бр 5550; КП бр 5554. Од ове тачке 
граница се креће југоисточно међном линијом пруге КП бр 1408 и КП бр 5505/8, сече 
КП бр 5505/7, затим се наставља међном линијом КП бр 1408 и КП бр 5597, и иде 
даље источно  међном  линијом  КП бр  1408  и  КП бр  5598,  затим  североисточно 
међном линијом КП бр 1408 и КП бр 5600; КП бр 5605/1; КП бр 5605/3; КП бр 5605/4,  
одакле се наставља међном линијом пруге КП бр 1408 и пута М-25 КП бр 6189/2, 
затим се наставља међном линијом пута КП бр 6189/2 и КП бр 5612; КП бр 5613; КП 
бр  5225;  КП  бр  5224  до  тромеђе  КП  бр  6189/2;  КП  бр  5224  и  КП  бр  5196/22 
(Сврљишки Тимок).Од те тачке граница иде северозападно међном линијом   КП бр 
5196/22 (Сврљишки Тимок) и КП бр 5224; КП бр 5252; КП бр 5255; КП бр 5266/1; КП 
бр 5266/2; КП бр 5266/3; КП бр 5266/4; кп бр 5266/5; кп бр 5266/6; КП бр 5266/7, сече 
старо корито реке Сврљишки Тимок  и  наставља северно међном линијом КП бр 
5196/22 и КП бр 5167/3; КП бр 5167/4;  КП бр 5167/5, затим наставља североисточно 
међном линијом КП бр 5196/22 (Сврљишки Тимок) и КП бр 5167/6; КП бр 5167/7; КП 
бр 5167/8; КП бр 5167/10; КП бр 5167/9. Од ове тачке  граница скреће северозападно 



међном линијом КП бр 5167/9 и КП бр 5167/12 сече парцелу КП бр 6161/1 и иде 
југоисточно међном линијом КП бр 6161/1 и међним линијама КП бр 4973; КП бр 
4994; КП бр 4999, затим наставља североисточно међном линијом КП бр 6161/1 и КП 
бр 5187/2,  сече КП бр 5196/22,  затим скреће југозападно  међном линијом КП бр 
5196/22 и КП бр 5180; КП бр 5179; КП бр 5178; КП бр 5177; КП бр 5176; КП бр 5190; 
КП бр 5191; КП бр 5192; КП бр 5197; КП бр 5196/10; КП бр 5196/9; КП бр 5196/8; КП 
бр 5196/7; КП бр 5196/6, затим граница скреће јужно међном линијом КП бр 5196/22 и 
КП бр 5196/5; КП бр 5196/4; КП бр 5196/3; КП бр 5196/2 и наставља своје кретање 
међном линијом КП бр 5196/22 и КП бр 5196/1, затим заобилази мост, сече пут М-25 
и наставља југоисточно међном линијом КП бр 6182/4 и КП бр 4857/3, затим скреће 
југозападно међном линијом КП бр 6182/4 и КП бр 5856; КП бр 5849/1; Кп бр 5849/4; 
КП бр 5849/8; кп бр 5855/3; КП бр 5855/2; КП бр 5854/1; КП бр 5853; КП бр 5690; КП 
бр 5692; КП бр 5689. Од ове тачке граница се наставља југоисточно међном линијом 
КП бр 5689 и КП бр 5686; КП бр 5710/2; КП бр 5710/3; КП бр 5710/4; КП бр 5709/3; КП 
бр 5709/2; КП бр 5709/4; КП бр 5709/5; КП бр 5709/6; КП бр 5709/7; КП бр 5709/8 до 
тромеђе КП бр5689; КП бр 5709/8 и КП бр 5709/1.Од ове тачке граница се креће 
западно међном линијом КП бр 5709/8 и КП бр 5709/1 до тромеђе КП бр 5689; КП бр 
5709/1 и КП бр 5711, затим скреће северозападно међном линијом КП бр5711 и КП 
бр 5709/8;  КП бр  5709/7  до тромеђе КП бр  5711;  КП бр 5709/6  и  КП бр 5710/3, 
граница од ове тачке иде западно међном линијом КП бр 5710/3 и КП бр 5711 до 
тромеђе КП бр 5711; КП бр 5710/3 и КП бр 5686, затим се наставља југозападно 
међном линијом КП бр 5711 и КП бр 5686 до границе катастарских општина Жлне и 
КО Књажевац. Од ове тачке граница иде границом катастарских општина Жлне и 
Књажевац  до  магистралног  пута  М-25,  од  ове  тачке  граница  иде  регулационом 
линијом путног земљишта до раскрснице М-25 и локалног пута Књажевац-Подвис КП 
бр 4013/2 затим се наставља међном линијом КП бр1603 КО Ргоште и границе КО 
Жлне до тромеђе КП бр 1603; КП бр 1622 и КП бр1604, од ове тачке граница се 
креће међном линијом КП бр 1604; КП бр 1605 и КП бр 1622; КП бр 1621 до тромеђе 
КП бр 1605; КП бр 1621 и КП бр 1619 затим се наставља западно међном линијом КП 
бр 1619, КП бр 1610 и КП бр 1621 до тромеђе КП бр 1621; КП бр 1610 и КП бр 1617/2  
и наставља се међном линијом КП бр 1617/1 и КП бр 1617/2 до тромеђе КП бр 1615; 
КП бр 1616 и КП бр 1676, затим се наставља међном линијом КП бр 1676 и КП бр 
1677, КП бр 1616 и КП бр 1678 до тромеђе КП бр 1677; КП бр 1678 и КП бр 1682.Од 
ове тромеђе граница се наставља међном линијом КП бр 1682; КП бр 1683; КП бр 
1685 и КП бр 1677 до тромеђе КП бр 1677; КП бр 1686 и КП бр 1685, затим се 
граница наставља међном линијом КП бр 1686,  КП бр 1685 и КП бр 1684 до тромеђе 
КП бр 1686; КП бр 1684 и КП бр 1697, граница затим иде међном линијом КП бр 1697 
и КП бр 1684; КП бр 1683; КП бр 1698; КП бр 1699,од ове тачке граница сече западно 
КП бр 1720/1 до тромеђе КП бр 1720/1; КП бр 1718 и КП бр 1733/1 и наставља се 
међном линијом КП бр 1733/1; КП бр 1733/2; КП бр 1733/3; КП бр 1733/4; КП бр 1738; 
КП бр 1747; КП бр 1746/2 и КП бр 1718; КП бр 1734/1; КП бр 1736; КП бр 1735/1 и 
долази до локалног пута КП бр 4013/2, од ове тачке граница иде југозападно међном 
линијом пута КП бр4013/2 до тромеђе КП бр 4013/2; КП бр 1850 и КП бр 1759 и 
наставља се југозападно међном линијом КП бр 1759  и КП бр 1850; КП бр 1849; КП 
бр 1848; КП бр 1847; КП бр 1845; КП бр 1833; КП бр 1832; КП бр 1826/1; КП бр  1825;  
КП бр 1824/3; КП бр 1823; КП бр 1800; КП бр 1798; КП бр 1796; КП бр 1795; КП бр 
1792; КП бр 1783; КП бр 1788; КП бр 1785/1 до тромеђе КП бр 1759; КП бр 1785/1 и  
КП бр 4017/1 од ове тачке граница иде северозападно путем КП бр 4017/2, затим се 
наставља северно путем КП бр 4016, сече локални пут Књажевац - Подвис КП бр 
4013/5 и неставља североисточно путем КП бр 4015/2; КП бр 4015/1, прелази преко 
моста на Сврљишком Тимоку и наставља путем КП бр 4014 до тромеђе КП бр 4014; 
КП бр 2028 и КП бр 1408 одакле је граница и почела.



                 Концепт за  израду ПДР-а спортско-рекреационог  и здравствено-
рехабилитационог  центра  „Бањица“,  ради  се  на  основу  члана  48.  Закона  о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС број  72/2009).

Планом се разрађује подручје од око 152,502 ha.  у датим границама.
   У оквиру границе ПДР-а заступљена је разноврсна намена површина која 
ће чинити једну целину обједињену у комплекс чији ће садржај задовољити потребе 
и интересовања грађана свих узраста.

Преглед предложене намене површина дат је у следећој табели:

              Табела 1.-Намена површина и површине јавне намене
 
р.б.         Врста заузећа   Површина (ha)

      Статус 
земљишта Учешће (%) 

 1.    Спортско-рекреативне 
површине

    11,05.82      остало     7,25

 2.    Апартманске виле и мотели      6,49.93      остало     4,26
  

 3.    Рехабилитациони центар са 
велнес-центром

     5,67.97      остало     3,72

 4.    Угоститество,складишта, 
магацини и сл.

     6,04.48      остало     3,96

 5.     Постојеће становање      9,91.35      остало     6,50

 6.    Водно земљиште     17,83.10      јавно    11,69

 7. Пешачко-бициклистичка 
стаза

     0,58.50      јавно     0,38

 8.    Парковско,  заштитно  и 
приобално зеленило 

     14,63.65      јавно     7,02

 9.   Мирујући саобраћај       0,56.00      јавно     0,37

10.  Хелиодром       5,07.28      остало      3,33

11.   Путно земљиште са улицама     13,36.80      јавно      8,77

12.   Постојеће викенд насеље са 
проширењем

      8,42.51      остало      5,52

13. Резервисан  простор 
(спортски терени, смештај-
 ни капацитети, зеленило)

      7,82.46      остало      5,15

14. Железница       3,24.00      јавно      2,12

15. Бензинска пумпа       0,25.25      јавно      0,16

16. Црква      0,10.00      јавно      0,20

17. Погон за флаширање воде      1,85.00     остало      1,21
  

18. Резервисан  простор  за 
спортске терене на трави

    12,00.00     остало      7,87

19. Пољопривредно и неплодно     27,56.10     остало    20,52



земљиште
Укупно јавно     46,83.30      јавно    30,71

Укупно остало    105,66.90      остало    69,29

                   УКУПНО    152,50.20  100,00

2.  Графички прилог усвојеног Концепта плана
 

II     Плански део

1.    Правила уређења

    1.1    Концепција уређења и типологија карактеристичних
           грађевинских зона и карактеристичних целина одређених 

планом
 

Површина у оквиру границе плана је подељена на две главне целине у 
оквиру којих постоје подцелине.

Прву  целину  чине  здравствено-туристички  садржаји  који  су 
сконцентрисани око термалног изворишта „Бањица“. У оквиру ове целине предвиђен 
је рехабилитациони центар са свим пратећим садржајима за овакву врсту објеката 
(затворени и отворени базен, део за специјалистичке прегледе, део за хидро-терапи- 
ју  и слично), смештајни капацитети по могућству повезани топлом везом са рехаби- 
литационим центром.

У  оквиру  ове  целине  потребно  је  предвидети  спортско-рекреативне 
терене,    велнес центар са свим пратећим садржајима, угоститељске објекте, зелене 
парковске површине, као и посебно резервисане површине са различитим наменама 
( смештајни капацитети, спортски терени, зелене површине и сл.).  Ова целина је 
заокружена регулисаним коритом реке, пешачком стазом, као и новопројектованим 
улицама  које  ће  повезивати  леву  и  десну  страну  обале.  На  левој  страни  обале 
предвиђена  је  могућност  изградње  угоститељског  објекта  са  воденим  или 
парковским окружењем.   У  продужетку  овог  садржаја  резервисан  је  простор  који 
може бити вишенаменски (излетиште, камповање, роштиљање и слично).

Леву и десну обалу ће повезивати постојећи мост. Постојећи мост нема 
одговарајућу  ширину за  опслуживање новопројектованих садржаја,  тако  да треба 
урадити реконструкцију и проширење коловоза.  

 На  заравњеном  делу  (на  левој  страни  обале),  изнад  овог  комплекса 
предвиђена је могућност изградње хелиодрома са пратећим садржајима. Постојеће 
брдо у овом делу простора може да се искористи за шетне и рекреативне стазе као и 
за спортску дисциплину-слободно пењање или неку врсту екстремних спортова.

 Изнад   саобраћајнице   Књажевац-Подвис,  на  уздигнутом   пропланку, 
могућа  је изградња мотела са смештајним капацитетима уколико се укаже потреба 
за тим.

Поред  изградње  новопројектованих  садржаја  треба  урадити 
реконструкцију  и  доградњу  постојећих  објеката(угоститељске  објекте,  објекте  у 



функцији  бањског-термалног  изворишта  и  сл.)  и  са  новопројектованим  објектима 
заокружити ову целину.

Друга целина се налази у окружењу постојећег отвореног базена „Бањица“. 
Ту  се  предвиђа изградња спортског  центра (аква-парка)  који  ће  садржати,  поред 
постојећег  олимпијског  базена  „Бањица“  још  и  отворене  базене  са  различитим 
атракцијама (дечји базен са дечјим атракцијама, базени за непливаче повезани са 
воденим  тобоганима,  тунелима  и  сличном  опремом  за  разоноду  и  забаву  на 
води),затворени базен са неопходним просторијама за кориснике базена(гардеробе, 
санитарни  чвор,  тушеви,  трим-сала,  сауна  са  пратећим  просторијама,  турско 
купатило, сала за аеробик,простор за масажу, jacuzzi и слични садржаји) и делом за 
испливавање на отвореном.Ова целина ће садржати и  гардеробе смештене код 
улаза  у  аква-парк,  свлачионице  за  спортске  екипе,  објекте  угоститељског 
карактера(ресторан, кафе-бар, брза храна, продаја сладоледа, новина, сувенира и 
слично),место за сунчање опремљено лежаљкама и сунцобранима, мокри чвор са 
тоалетима и тушевима и слични садржаји који ће употпунити рад спортског центра. 
Да  би  се  омогућило  што  дуже  коришћење  спортског  центра,  предвиђено  је 
формирање  клизалишта  и  других  зимских  забавних  активности  које  је  могуће 
организовати на овом простору.

 У  оквиру  спортског  центра,  ради  што  бољег  његовог  функционисања, 
треба предвидети смештајне капацитете за спортисте који ће,  по могућству,  бити 
повезани топлом везом са спортским објектима. Новопројектовани садржаји ће са 
постојећим садржајима чинити јединствену целину.

На  левој  обали  Сврљишког  Тимока  треба  предвидети  локацију  за 
изградњу   спортских  терена  за  мали  фудбал,  одбојку,  рукомет,кошарку,  тениске 
терене  као  и  за  изградњу  мини-голфа.  Лева  и  десна  страна  ће  бити  повезана 
новопројектованим мостом и тиме ће се заокружити спортско-рекреатаивни центар 
„Бањица“.

Дуж регулисаног корита реке, после изградње уставе створиће се услови 
за  формирање  терена  за  спортски  риболов  између  новопројектоване  уставе  и 
постојећег моста на старом локалном путу L-26.На левој и десној страни регулисаног 
корита, у непосредној близини моста на старом локалном путу,предвиђен је простор 
за риболовачка окупљања и такмичења.

Поред овог садржаја треба предвидети и следеће пратеће садржаје:
   -Туристички информативни центар;
   -Медицинску помоћ;
   -Ватрогасну службу;
   -Аутобуско стајалиште;
 -Паркинг-простор  за  индивидуална  моторна  возила,  такси-службу  и 

аутобусе
На десној страни прилазног пута спортском комплексу, треба предвидети 

један туристичко-угоститељски објекат са већим бројем соба и апартмана за смештај 
посетилаца и пратећим садржајима као и мањи број апартманских вила са истом 
наменом.

На левој  страни локалног пута Књажевац-Подвис предвиђени су такође 
смештајни капацитети у једном делу, а у наставку је предвиђен простор за изградњу 
постројења за флаширање минералне воде.У продужетку овог простора предвиђена 
је локација за смештај енергетског блока.

Комуникација  унутар  комплекса  је  предвиђена  пешачким  слободним 
површинама  које  могу  бити  поплочане  или  затравњене,  док  је  колски  саобраћај 
предвиђен као сервисни који ће опслуживати објекте и спортске терене.

Низводно  од  наведених  садржаја,  са  леве  и  десне  стране  Сврљишког 
Тимока,  предвиђен  је  простор  за  травнате  спортске  терене  (голф,  коњичке 



дисциплине, крос и сл.) 
Поред магистралног пута М-25, у једном делу простора, дата је могућност 

за  изградњу  објеката  намењених  угоститељству,  производном  занатству  мањег 
обима које не загађује животну средину, складишта, магацина и сл.
                 Врло важан део за што боље функционисње ове целине је и пешачко-
бициклистичка  стаза  која  ће  повезивати  град  са  спортско-рекреативним центром. 
Пешачко-бициклистичка  стаза  ће  углавном  пратити  ножицу  насипа  регулисаног 
корита Сврљишког Тимока са мањим одступањем на деловима где то неће бити 
могуће. Преко реке Сврљишки Тимок предвиђена је мања устава непосредно испод 
спортско-рекреативног  комплекса,  која  ће повећати површину воденог огледала и 
тиме побољшати визуелни амбијент комплекса.

Да би цео комплекс визуелно што боље изгледао, потребно је предвидети 
што више уређених зелених површина које ће имати естетску и заштитну улогу.

   1.2.      Урбанистички услови за уређење и изградњу површина
               и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 

инфраструктуре

         Површине јавне намене су раздвојене од површина са другом наменом 
регулационим линијама које се поклапају са границом грађевинске парцеле.

Дозвољена  градња  је  дефинисана  грађевинским  линијама  које  су 
дефинисане као растојање од чврстих репера (објекти, саобраћајнице),у оквиру којих 
је могућа градња, а дате су за ниво приземља.

Површине јавне намене у области саобраћаја

У оквиру границе Плана се налази транзитна магистрална саобраћајница 
М-25  Ниш-Зајечар  од  стационаже  159+750  до  161+028.  На  стационажи  160+900 
се  укључује  локални  пут  Књажевац-Подвис  који  ће  бити,  после  реконструкције, 
примарна  насељска  саобраћајница  у  функцији  новопројектованих  садржаја. 
Примарна саобраћајница ће имати ширину коловоза од 5,50 до 6,00м и обостране 
тротоаре у зонама новопројектоване изградње ширине 1,5 до 2,0м. 

На  примарну  насељску  саобраћајницу  наслањају  се  новопројектоване 
секундарне  саобраћајнице  које  су  у  функцији  новопројектованих  и  постојећих 
садржаја.

Поред ове примарне саобраћајнице у оквиру границе плана се налази и 
локални пут Л-26 који се укршта са пругом Ниш-Прахово у истом нивоу. Укрштање 
треба регулисати према важећем Закону о железници и Закону о путевима и свим 
важећим прописима и правилницима истих.

На графичком прилогу бр.4, „Режим коришћења грађевинског земљишта“ 
дати  су  аналитичко-геодетски  елементи  за  обележавање  новопројектованих 
површина јавне намене.

                  Секундарне саобраћајнице

Секундарне  саобраћајнице  су  у  функцији  новопројектованих  садржаја  и 
служе за  одвијање лаког  саобраћаја  (путничка возила,  возила за  снабдевање  и 
слично).  Ширина  ових  саобраћајница  је  од  4,00  до  5,50м  без  тротоара,  са 
једностраним  и   обостраним  тротоаром  ширине  1,50  до  2,00м  и   минималним 
радиусом кривина 6,00м.



Попречни  пад  секундарних  саобраћајница  је  2,5%  на  коловозу,  а  на 
тротоару попречни пад је 2%.

Подужни падови секундарних саобраћајница крећу се од 2% до 14%.
Парцеле за потребе секундарних саобраћајница утврђене су овим Планом, 

геодетским елементима за обележавање, површином и ознаком.
Ширина  регулације  за  секундарне  саобраћајнице  износи  од  5,50м  до 

9,50м.
Нивелација,  примењени  радијуси  кривина  и  падови  усаглашени  су  са 

стандардима и прописима за ту врсту саобраћајница.
Нивелациона  решења  новопројектованих  сабраћајница  дефинисана  су 

подужним нагибима и приказана на одговарајућем графичком прилогу.
Коловозну конструкцију новопројектованих саобраћајница утврдити сходно 

рангу саобраћајнице,оптерећењу као и структури возила која ће се њоме кретати.
Коловозни  застор  треба  да  је  у  функцији  садржаја  попречног  профила 

саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања.
Одводњавање  решити  гравитационим  отицањем  површинских  вода 

(подужним  и  попречним  падом  саобраћајница)  у  систему  затворене  и  отворене 
канализације.

Расвета:  Све  јавне  површине  (саобраћајнице,  парковске  површине, 
уређење око објеката, пешачко-бициклистичка стаза и слични садржаји) осветлити 
одговарајућом јавном расветом.

Пешачко-бициклистичка стаза

Положај  пешачко-бициклистичке  стазе  биће  детаљно  приказан  на 
графичком  прилогу  а  услови  за  изгрдњу  биће  обрађени  кроз  пројектну 
документацију.

Пешачке површине у оквиру спортско-рекреационог центра

Пешачке површине међусобно повезују  све објекте и спортске терене у 
оквиру  спортско-рекреационог  центра  Бањица.  Углавном  су  то  поплочане  или 
озелењене површине различитих ширина које ће бити накнадно детаљно обрађене 
кроз Пројекат партерног уређења

Регулација мирујућег саобраћаја-паркинг простор

Проблем мирујућег саобраћаја треба решити паркирањем на посебним и 
уређеним површинама-паркинг просторима и у оквиру стамбених парцела.Начин и 
положај  паркирања  се  дефинише  одговарајућом  хоризонталном  и  вертикалном 
сигнализацијом.

Стандарди за димензију паркинга за путничка возила су минимум 4,80x 
2,40м.

Одводњавање  површинских  вода  са  паркиралишта  решавати 
гравитационим отицањем до система затворене и отворене канализације.

Површине јавне намене у области спорта

У оквиру границе Плана предвиђена је  изградња разноврсног  спортског 
садржаја. Сви спортски терени биће изведени према технолошким стандардима за 
овакву  врсту  објеката  као  и  према пројектима који  ће  дефинисати  све  потребне 
елементе за изградњу.



Површине јавне намене у области комуналне инфраструктуре

    Снабдевање водом за пиће – постојеће стање

Прва целина у оквиру границе  плана је водоводном мрежом прикључена 
на  главни  водовод  из  „Сињег  Вира“.  Водоводни  систем  чини  црпна  станица, 
резервоар од армираног бетона укупне запремине 80 м3 и пратећа дистрибутивна 
водоводна мрежа од азбестцементних цеви пречника ø 80 мм и ø 60 мм. Систем 
водоснабдевања је гравитациони.

Потребна количина воде обезбеђена је прикључком на доводни цевовод 
града Књажевца (извориште „Сињи Вир“- црпна станица „Језава“), тако да водовод 
насеља Ргоште припада регионалном систему за водоснабдевање „Сињи Вир“. Из 
црпне  станице  „Ргоште“  вода  се  потискује  у  дистрибутивну  водоводну  мрежу  и 
резервоар који има функцију изравнања дневне неравномерности потрошње.

Овакав  систем  водоснабдевања  показао  се  током  досадашње 
експлоатације као веома поуздан, тако да до сада није било хаварија на систему као 
ни прекида у водоснабдевању.

Одвођење  отпадних  вода  у  насељу  Ргоште  је  решено  индивидуално, 
изградњом понирућих  бунара  и  непрописних  септичких  јама,  тако  да ће се  овим 
планом посебно обратити пажња на решавање овог проблема.

Водоснабдевање друге целине остварено је прикључком на транспортни 
цевовод Сињи Вир  –  Језава,  водосистема „Сињи Вир“  на  месту  пумпне  станице 
„Југопетрол – Сува“  и због мале висинске разлике, притисак у доводној  мрежи је 
неодговарајући за потребе објеката.

Снабдевање  купалишног  дела  објекта  (базена)  термалном  водом  са 
изворишта  Бањица  одвија  се  преко  посебно  изведеног  водозахвата,  вертикалног 
бунара са црпном станицом, потисним цевоводом ПВЦ  Ø 300.

   Новопројектовано стање

За  водоснабдевање   новопројектованих  објеката  у  првој  целини 
предвиђена  је  доградња  дистрибутивне  водоводне  мреже.  Додатно  оптерећење 
водоводног  система   за  водоснабдевање  новопројектованих  објеката  износи  око 
Qmax/dn=1,00l/s.

Водоснабдевање друге целине би се одвијало потисно повратним водом 
преко пумпне станице која би била лоцирана на цевоводу за регионални водовод 
Ø  500mm,  који  иде  из  правца  изворишта  „Сињи  Вир“  ка  граду  и  резервоара 
лоцираног  изнад  пута  Књажевац-Подвис  који  би  служио  за  дневно  изравнавање 
потрошње.

Приликом пројектовања објеката треба водити рачуна да се у зони од 5,0м 
око изведеног цевовода или реконструисаног Магистралног цевовода не предвиђају 
објекти ради прилаза евентуалним местима квара.

Водоводну мрежу за објекте лоциране на левој обали Сврљишког Тимока 
треба превести преко новопројектованог пешачког моста лоцираног на регулисаном 
кориту  Сврљишког  Тимока.  Орјентациона  максимална  дневна  количина  воде  за 
предвиђене објекте је око  Qmax/dn=15,00l/s.



Каналисање отпадних и површинских вода-постојеће стање

Одвођење  отпадних  вода  у  насељу  Ргоште  је  решено  индивидуално, 
изградњом понирућих  бунара  и  непрописних  септичких  јама,  тако  да ће се  овим 
планом посебно обратити пажња на решавање овог проблема.

Фекалне  воде  у  другој  целини  се  без  посебног  тртмана  упуштају  у 
Сврљишки Тимок, ПВЦ цевима  Ø 150 и Ø 200 из објеката и  Ø 400 из базена.

Новопројектовано стање

Одвођење  отпадних  вода  из  прве  и  друге  целине,  овим  планским 
решењем биће решено по свим законским и санитарним прописима. Предвиђа се 
организовано  прикупљање  и  одвођење  отпадних  вода  до  уређења  за 
пречишћавање,  које  ће  отпадну  воду  пречистити  до  нивоа  који  неће  нарушити 
прописану II класу реципијента реке Сврљишки Тимок.

Систем канализације биће сепаратни, а новопројектована канализациона 
мрежа ће бити изведена од  ПВЦ цеви пречника Ø 200 mm и  Ø 300 mm са пратећим 
контролним окнима на сваких 30 до 40  m  односно, на свакој  промени правца.  С' 
обзиром  на  усвојени  принцип  гравитационог  одвођења  употребљених  вода, 
новопројектованом канализационом мрежом биће покривени сви новопројектовани 
објекти предвиђени овим планом.  Фекална вода ће се канализационим системом 
доводити до заједничког постројења за пречишћавање, које чине црпна станица, део 
за механичко пречишћавање и део за биолошко пречишћавање.

Фекалне воде из објеката лоцираних на левој обали Сврљишког Тимока 
биће  доведене  до  испод  моста  код  старог  ресторана,  проведене  испод  реке  и 
спојене на вод који иде из насеља ка постројењу.

Термалну воду,  после коришћења у отвореним и затвореним базенима, 
треба испустити преко канализационе мреже, без посебног третмана, у Сврљишки 
Тимок.

Површинске  воде  треба  одвести  природним  падом  постојећим  и 
новопројектованим саобраћајницама и упустити их у Сврљишки Тимок.

Локација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода треба 
да буде испод новопројектоване бране на Сврљишком Тимоку визуелно закривена 
од  посетилаца  и  гостију.  Капацитет  постројења за  пречишћавање отпадних  вода 
треба да задовољи потребе свих садржаја и у једној и другој целини.

За  проширење водоводног  система,  као  и  за  изградњу  канализационог 
система,  потребно је прибавити  услове и  сагласности  надлежног предузећа ЈКП 
„Стандард“ Књажевац, које газдује системом.

Положај  водоводне  и   канализационе  мреже   биће   приказан   на 
графичком прилогу који је саставни део плана. 

Уређење водотока 

Планском  документацијом,  у  оквиру  границе  плана,  предвиђена  је 
регулација реке Сврљишки Тимок да би садржаји безбедно функционисали.

Уређење  корита  реке  биће  урађено  по  идејној  и  главној  пројектној 
документацији.



Мрежа инсталација за електричну енергију

На подручју обухвата Плана Електродистрибуција поседује мрежу 10  kV 
водова и ТС 10/0,4 kV које напајају постојеће купце. На прегледној карти уцртани су 
постојећи објекти. Инсталисане снаге ТС 10/0,4 kV су следеће:

ТС 10/0,4  kV „Бањица“ (монтажно-бетонска)          160 kVA
ТС 10/0,4  kV „Југопетрол“ (монтажно-бетонска)     400 kVA
ТС 10/0,4  kV „Барка“  (стубна)                                  100 kVA
ТС 10/0,4  kV „Ерозија“  (стубна)                               160 kVA
ТС 10/0,4  kV „Сува“                                                     50 kVA
Да би се електричном енергијом снабдели будући купци на обухвату Плана 

треба:
-Изградити слободностојећу ТС 10/0,4  kV  630  kVA  за потребе хотела са 

спортском двораном (површине до 3.000м2 ),  аква-парка и  викенд-насеља (33+48 
индивидуалних, породичних објеката). ТС треба лоцирати што је могуће ближе центу 
потрошње, а то би могло да буде на месту где је раније остављена резерва кабла 
(на прегледној карти обележено словом „R“).ТС треба повезати по принципу „улаз-
излаз“ кабловским водом на магистрални 10kV вод.

-Изградити слободностојећу ТС 10/0,4 kV  630/х kVA  за потребе Фабрике 
за флаширање воде у близини саме фабрике и повезати је по принципу „улаз-излаз“ 
кабловским водом на магистрални 10kV вод.

-Изградити  слободностојећу  ТС  10/0,4  kV   630  kVA   за  потребе 
Рехабилитационог центра (површине до 10.000м2) у непосредној близини објекта и 
повезати је по принципу „улаз-излаз“ кабловским водом на магистрални 10kV вод.

-По потреби повећати инсталисану снагу МБТС 10/0,4 kV „Бањица“.
-Изместити дуж саобраћајница кабловски вод 10  kV  ТС „Југопетрол“-ТС 

„Бањица“ чија садашња траса пресеца простор предвиђен за хотел и аква-парк.
-Повећати инсталисану снагу у ТС 35/10kV  „Књажевац I“ са постојећих 8+4 

МVA на 8+8МVA.
Уколико се инсистира на непрекидном напајању објеката на објеката на 

обухвату Плана, тј. уколико се жели двострано напајање на 10 kV напонском нивоу, 
онда треба:

-Нове ТС 10/0,4  kV треба градити са по два енергетска трансформатора
-Реконструисати деоницу далековода 10  kV  Подвис-Ргоште у дужини од 

око 2km која је на дрвеним стубовима и са проводником Al/č 25mm2, тако да буде на 
бетонским стубовима и са проводником Al/č 50mm2.

 „Активирати“ трансформацију  35/10kV „Подвис“, што значи:
-Реконструисати постојећу ДВ 35/10kV „Књажевац I“- „Подвис“ дужине 5km 

заменом дрвених  стубова  бетонским и  постојећег  проводника  Cu  35  mm2   новим 
Al/č 95 mm2.

-Реконструисати  ТС 35/10kV „Подвис“
Препорука стручних људи из Електродистрибуције је да се нове  ТС 10/0,4 

kV граде као типски слободностојећи монтажно-бетонски објекти са косим кровом и 
црепом,  за  крајњу  снагу  1000  kVA,  максималних  спољних  димензија  3,5  х  4,5  х 
3,5m.Парцела са ТС мора да има приступ саобраћајници.

За повезивање ТС 10/0,4  kV на простору обухваћеном Планом користити 
каблове 10 kV положене у земљане ровове на дубини 0,8m, али тако да су трасе на 
јавним површинама, приступачне ради евентуалних интервенција.

Нисконапонска мрежа треба да буде изведена кабловски, осим за викенд 
насеље  са  индивидуалним  становањем  где  може  да  се  изведе  ваздушно  на 
бетонским стубовима и НН СКС-ом.



Мреже телекомуникационих инсталација

Подручје  на  коме  се  налази  спортско-рекреациони  и  здравствено-
рехабилитациони центар  „Бањица“  не  поседује  кабловску  инфраструктуру  већ  су 
телефонски прикључци у Ргошту и Подвису инсталирани преко CDMA базне станице 
на Џервиновом брду код Књажевца.  CDMA  технологија омогућава поред преноса 
говора  и  пренос  података  брзином  од  150kbit/s.  Сви  захтеви  будућег   спортско-
рекреационог  и  здравствено-рехабилитационог  центра  „Бањица“  за  телефонским 
прикључцима могу бити задовољени овом wire-less технологијом.

Уколико се буду захтевале веће брзине преноса података, може се ићи на 
израду оптичког привода са магистралног оптичког кабла Ниш- Књажевац чија траса 
пролази поред скретања за Ргоште на магистралном путу Ниш-Књажевац.

M  режа инсталација за грејање  

За  грејање и  вентилацију  туристичких,  стамбених  и  пословних  објеката 
предвиђа се изградња централног грејања и  котларнице у којој  би се догревала 
термална вода  и дистрибуирала до потрошача. 

Као гориво у прелазном периоду, док се не стекну услови за прикључак на 
систем  гасоводне  мреже  предвиђа  се  мазут.  Као  алтернатива  за  догревање 
термалне  воде  за  грејање,  с'обзиром  да  је  локација  за  изградњу  котларнице  на 
месту  где  је  висок  ниво  подземних  вода,  треба  предвидети  изградњу  система 
топлотних пумпи за експлоатацију подземних вода.

У свим објектима туристичког центра, ради постизања захтева у погледу 
микроклиме,  предвиђено  је  хлађење  просторија  које  треба  бити  технолошки 
повезано са грејањем (коришћење истог система).

Мрежа озелењених, слободних и рекреационих површинама

У  складу  са  општом  концепцијом  организације,  уређења  и  коришћења 
простора у  комплексу који се  планом разрађује,  функције  зеленила третиране су 
према следећим условима:
   -Очување постојеће квалитетне вегетације (индивидуално зеленило, јавне зелене 
површине, дрвореди);
   - Повећање површина под зеленилом у односу на постојеће стање;
   - Повећање квалитета зелених површина избором адекватних врста засада;
  -  Интегрисање и презентација природних вредности у туристичку  понуду  путем 
заједничких програма, планова и пројеката;
   -  Обезбеђење  повољних  санитарно-хигијенских  услова  простора  и  повећање 
заштитне функције зеленила од буке, прашине и слично.
    - Обогаћивање простора у функционалном и естетском смислу;
    - Обезбеђење погодних услива за формирање и одржавање вегетације;
    - Све спортске и рекреативне површине треба опремити одговарајућом рсветом;

Уређење  зелених  површина  посматрано  је  као  један  од  најзначајнијих 
аспекта укупног уређења у оквиру границе Плана.

Мрежа опремања простора за сакупљање отпадака 
               

Систем  комуналне  хигијене  уграђен  је  у  општа  планска  решења. 
Депоновање смећа вршиће се у оквиру градске депоније у Књажевцу, уз  примену 
санитарно-хигијенских  мера.  Прикупљање  отпада  вршиће  се  у  оквиру  локалних 



пунктова који морају бити опремљени у складу са важећим санитарно-хигијенским 
прописима.

Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада, 
сагласно смерницама и препорукама Националног плана управљања отпадом.

За потребе просторно еколошке целине, а у циљу спречавања деградације 
природних и пејзажних вредности, биодиверзитета, животне средине и здравља свих 
корисника простора, спречавање утицаја на микроклиматске и еколошке услове на 
подручју Плана и окружењу, предложен је концепт сакупљања отпада у затвореном 
простору. 

Планирани  објекти  свих  категорија  који  имају  здравствену,  туристичку, 
комерцијално-услужну  намену,  морају  имати  посебне  просторије  за  привремено 
одлагање смећа (комуналног отпада).

Величина  просторија  утврђује  се  према  броју  корисника.  Просторије  се 
налазе  у  оквиру  објеката,  као  засебне  просторије  без  прозора,  са  електричним 
осветљењем, са точећим местом са славином, холендером и Гајгер сливником са 
решетком. Приступ овом простору мора бити везан за приступни пут (преко рампе за 
приступ комуналног возила).

У  објектима  где  није  могуће  организовати  посебну  просторију  за 
привремено одлагање отпада обавезна је  градња објеката за  смештај  судова  за 
одлагање комуналног отпада.

На  микролокацијама  комунални  отпад  ће  се  прикупљати  постављањем 
корпи за смеће. Размештај корпи за смеће вршиће се према Плану за постављање 
истих,  где су битне локације значајног  окупљања,  одморишта,  паркинга и шетних 
стаза.

Основни  услов  за  организовано  и  контролисано  сакупљање  отпада  је 
поверавање послова надлежном комуналном предузећу или на други начин у складу 
са важећом законском регулативом.

 
 1.3.    Попис објеката за које се пре обнове или 
          реконструкције морају израдити козерваторски радови

У оквиру границе Плана не постоје заштићени или евидентирани објекти 
од стране Завода за заштиту споменика културе као културно добро.

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на непокретне или 
покретне  археолошке објекте,  инвеститор  је  дужан  да  заустави  радове  и  о  томе 
обавести надлежне органе, као и да обезбеди финансијска средства за археолошка 
истраживања.

Уколико  се  пронађу  непокретни  или  покретни  археолошки  објекти 
инвеститор је у обавези да обезбеди средства за њихову конзервацију.

1.4.     Стратешка процена утицаја планског
                       документа на животну средину

Стратешка процена утицаја планског документа на животну средину се по 
Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 
бр.135/04)  ради  као  посебан  елаборат  који  има  своју  процедуру  паралелну  са 
израдом Плана.



1.5.   Оптши и посебни услови мере заштите живота 
          и здравља људи и заштите од пожара,елементарних

                            непогода, техничко технолошких несрећа и ратних
                                             дејстава

Услови и мере заштите простора   

Просторно-плански  услови  заштите  и  унапређења  животне  средине, 
заштите од техничких катастрофа и ратних разарања уграђени су у концепт планског 
решења. У оквиру комплекса не налазе се и не планирају садржаји који неповољно 
утичу на квалитет воде, ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке.

Заштита од елементарних непогода и других опасности
у миру и рату

   Од могућих опасности у ову групу треба сврстати пожар,  поплаве и 
земљотресе.

   
Заштита од земљотреса

Новопројектовани објекти се морају пројектовати и реализовати у складу 
са важећим техничким прописима о грађењу на сеизмичким подручјима.  У даљој 
разради  обавезно  је  извршити  детаљна  истраживања  терена  за  појединачне 
локације и на бази микро испитивања одредити степен сеизмичког интензитета.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 
100, 200, 500, 1000 и 10000 година која приказује очекивани максимални интензитет 
земљотреса, са вероватноћом појаве 63% подручје Књажевца се за повратни период 
од  500  година  налази  у  зони  8  МCS0 скале.  Догођени  максимални  сеизмички 
интензитет на подручју Књажевца је био 60 МSK- 64 као манифестација земљотреса 
Берово. Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору Књажевца 
су Берово и Трн.

Заштита од пожара

Да  би  се  спровела  поуздана  заштита  од  пожара  треба  обавезно 
обезбедити  колски  прилаз  свим  објектима  ради  несметане  интервенције 
противпожатног  возила.  Све  саобраћајнице  такође  треба  обезбедити 
ппротивпожарним хидрантима.

Заштита од поплава и бујица

Подручје  у  оквиру  границе  Плана  је  врло  често  плављено   тако  да  је 
неопходно да се  простор осигура од ове елементарне непогоде пре него што се 
приступи  изградњи било каквог објекта. 

Приоритет  трба  дати  регулацији  Свљишког  Тимока  на  целом  потезу 
подручја захваћеног Планом.

Опасност од бујица такође постоји, али се оне могу очекивати на мањем 
локалитету.

Да би се ова опасност избегла,  потребно је  уређење терена на ширем 
подручју и предузимање одговарајућих мера шире од границе Плана док је у оквиру 
границе  Плана  предвиђена  изградња  атмосферске  канализације  која  би  одвела 



бујичне воде до Сврљишког Тимока.

Заштита од других опасности у миру и рату

Заштиту  становника  у  условима  рата  решити  изградњом  двономенских 
склониша  допунске  заштите.  Из  тог  проистиче  обавезна  изградња  склоништа  у 
оквиру изградње свих врста новопројектованих објеката.

Приликом израде техничке документације за објекте, инвеститор је дужан 
да обезбеди склонишне просторије у подрумском делу.

Двонаменска склоништа треба урадити на основу Правилника о техничким 
нормативима за склоништа отпорности 50 Кра.

 

 1.6.   Посебни услови којима се површине и објекти јавне
                           намене чине приступачним особама са инвалидитетом, 

     у складу са стандардима приступачности

За  све  могуће  правце  кретања  особа  са  инвалидитетом  обезбеђују  се 
прописани  услови  у  складу  са  Правилником  о  условима  за  планирање  и 
пројектовање  објеката  за  несметано  кретање  деце,  старих,  хендикепираних  и 
инвалидних лица ( „Службени гласник РС“ бр.18/97).

  1.7.    Правила парцелације, препарцелације и исправке граница
                              парцеле

Облик  и  величина парцеле  за  нове  објекте,  као  и  објекте  за  доградњу 
одређује  се  тако  да  се  на  њима  могу  изградити  објекти  у  складу  са  правилима 
парцелације и изградње.Парцеле које по својим димензијама и површином одступају 
највише до 5% у односу на услове минималних димензија и површина одређених за 
зону, формирају се као грађевинске парцеле које су у складу са правилима Плана.

Дозвољава се  формирање нове  грађевинске  парцеле  спајањем делова 
две или више катастарских парцела до потребне површине-препарцелација.

Дозвољава  се  деоба  катастарских  парцела  до  утврђеног  минимума  за 
формирање  нових  парцела,  односно  дозвољена  је  градња  на  новоформираним 
парцелама.

С'обзиром  да  се  ради  о  насељу  у  коме  неће  моћи  да  се  примене  у 
потпуности правила парцелације и препарцелације на свим парцелама (због јавне 
намене  новопројектованих  објеката),  планом  се  предвиђа  минимална  површина 
земљишта за редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод 
објеката и земљиште око објеката у зависности од врсте и намене објеката, као и 
колски прилаз од улице до објеката у ширини од 2,50м. где год је то могуће и где 
стање на терену то дозвољава.

1.8.      Попис парцела и опис локација за јавне површине,
            садржаје и објекте

У  јавне  површине,  садржаје  и  објекте  у  оквиру  границе  Плана  спадају 
следеће парцеле и делови парцела:



Новопројектоване саобраћајнице код термалног изворишта
-средишна  саобраћајница-  делови  КП  бр.  2005/1;  2006/3;  2006/1;  2009; 

2000; 1922; 1923; 1970; 1965; 1964/1; 1961; 1960; 1953; 1951; 1950; 1949; 1946; 1942;  
1941; 1940; 1533/2; 1929; 1928; 1927; 1879.

-саобраћајница поред Сврљишког Тимока- делови КП бр. 2005/2; 2006/2; 
2007;  2008;  2002;  2001;  1913;  1911;  1910;  1908;  1903/2;  1902;  1901;  1900;  1899; 
1886/2; 1886/1; 1885; 1875; 1871; 1853.

Попречне саобраћајнице:
-саобраћајница бр.1- делови КП бр. 1913; 1914; 1912;  1909;  1908; 1906; 

1915/2; 1910; 1919; 1921; 1922; 1923; 1964/1.
-саобраћајница бр. 2  - делови КП бр.   1951; 1953;
-саобраћајница бр.3 -  делови КП бр. 1899; 1921; 1922; 1924;1940; 1941; 

1942.
-саобраћајница бр.4 - делови КП бр. 1886/1; 1885; 1883; 1882; 1877; 1879.
-саобраћајница бр.5 - делови КП бр. 1871/3; 1882; 1877; 1879. 
Новопројектоване саобраћајнице око комплекса базена
-кружна саобраћајница око базена-делови КП бр. 1477; 5510; 5508(старо 

корито реке); 5511; 5507; 5505; 5506(старо корито реке); 
1507/1; 1565; 1566; 1568; 1570; 1571; 1569; 1572; 1573; 1715/2.

Новопројектоване  саобраћајнице  око  смештајних  капацитета  (десна 
страна)

-саобраћајница од бензинске станице према новопројектованим објектима-
делови КП бр. 45; 46; 44; 47; 48.

-средишна саобраћајница - делови КП бр. 40; 2; 3; 5; 15; 16; 17; 29; 30; 33; 
37.

-саобраћајница према Сврљишком Тимоку - делови КП бр. 35; 9827; 20/2; 
20/1; 19; 18; 10; 1477; 1507/10.

 Саобраћајнице  и  паркинг  простор  са  леве  стране  локалног  пута 
Књажевац-Подвис (изнад базена):

-саобраћајница ближа локалном путу – делови КП бр. 1701; 1694; 1693; 
1692;  1691;  1690;  1689;  1677;  1676;  1591;  1592/2;  1592/1;  1593;  1594;  1595;  1596;  
1598; 1597; 1599/1.

-саобраћајница ближа шуми – делови Кп бр. 1700; 1694; 1693; 1692; 1691; 
1698; 1690; 1677; 1676; 1591; 1592/2; 1592/1; 1596; 1597; 1599/2; 1599/1; 1600; 1601; 
1609.

Поред  горе  наведених  бројева  катастарских  парцела  на  којима  су 
предвиђене јавне  површине и објекти јавне намене, постоје и катастарске парцеле 
чије бројеве нисмо  идентификовали због немогућности увида у делове катастарских 
подлога.  Јавне  површине  су  евидентиране  на  графичком  прилогу,  а  ближа 
идентификација биће спроведена приликом реализације плана.

 
1.9.     Мере енергетске ефикасности изградње

Да би се смањила потрошња свих врста енергије,  уштедела енергија и 
обезбедила одржива изградња потребна је:
          - Примена техничких мера;
          - Примена свих важећих стандарда у грађевинарству;
          - Примена услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката;

Енергетска  својства  објеката  јесу  стварно  потрошена  или  оцењена 
количина  енергије  која  задовољава  различите  потребе  које  су  у  вези  са 
стандардизованим коришћењем објеката.

Да  би  се  смањила  количина  потрошене  енергије  грејања  и  хлађења 



објеката, потребно је приликом изградње водити рачуна о следећем:
           - Положај објеката у односу на стране света, ружу ветрова и конфигурације 
терена;
              - Примена хидроизолационог материјала;
              - Примена термоизолационог материјала;
              - Примена столарије са термоизолованим вакум-стаклом;
              - Примена косих кровних конструкција и одговарајућег кровног покривача;

Да би се смањила количина потрошње електричне енергије, потребно је 
користити  штедљиве  електричне  апарате  и  расвету  са  штедљивим  расветним 
телима.

У  конкретном  случају,  у  оквиру  границе  Плана,  постоји  термално 
извориште  које  ће  моћи  максимално  да  се  искористи  за  грејање  свих 
новопројектованих објеката.

Термална вода ће бити догревана системом топлотних пумпи користећи 
подземне воде, и на тај  начин ће се максимално искористити природна топлотна 
енергија.

1.10.     Локације за које је могуће радити Урбанистички пројекат

У оквиру Плана детаљне регулације могуће је радити Урбанистичке пројекте у
циљу што детаљнијег и садржајнијег решења простора, с'обзиром да је простор у 
оквиру плана врло значајан за развој туризма и спорта на нивоу целе Општине па и 
шире.

Приликом израде Урбанистичких пројеката, морају се уважавати основни 
критеријуми и урбанистички параметри дефинисани Планом детаљне регулације, а 
пре свега правила регулације и нивелације.

1.11.     Локације за које је препоручљиво расписивање јавних     
              архитектонских или урбанистичких конкурса  

  
За значајније објекте јавне намене из области спорта, рекреације, бањског 

туризма и слично, као и за партерно уређење и озелењавање пратећег и парковског 
простора,  препоручује  се  организовање  урбанистичко-архитектонског  конкурса  у 
складу  са  важећим  принципима  о  организовању  конкурса  Савеза  архитеката  и 
Удружења урбаниста.

1.12.      Остали елементи значајни за спровођење
                     Плана  детаљне регулације

Фазност изградње

Могућа  је  фазна  реализација  објеката  –  комплекса,  на  начин  који 
омогућава  да  се  свакој  фази  обезбеди  несметано  функционисање  у  смислу 
саобраћајног  приступа,  паркирања,  уређења  слободних  и  зелених  површина, 
задовољења  технолошких  и  инфраструктурних  потреба.  У  свакој  фази градње 
морају  се  поштовати  урбанистичко-технички  услови  описани  у   Плану  детаљне 
регулације   (намена  површине,  коефицијенат  изграђености,  коефицијенат 
заузетости, спратност објеката, грађевинске линије и остали услови).



Приоритети у спровођењу Плана детаљне регулације и 
      извори финансирања приоритетних радова

Приоритети у изградњи су сви системи инфраструктуре, а пре свега:
          -новопројектована водоводна и канализациона мрежа са постројењем за 

пречишћавање отпадних вода;
               - новопројектована саобраћајница, 
               - партерно уређење (зеленило,мобилијар и сл.);
            - изградња објеката у функцији спорта, рекреације и туризма(отворени 
базени-аква парк,затворени базени, пратећи садржаји и слично;
               - изградња дела смештајних капацитета;
               - изградња угоститељских објеката;
               - изградња техничког блока;
        Изградњом  ових  садржаја,  спортско-рекреативни  комплекс  би  могао  у 
потпуности да задовољи потребе савременог човека у погледу разоноде,  забаве, 
рекреације и спорта.

                2.     Правила грађења

                 2.1.     Врста и намена објеката који се могу градити под условима
                            утврђеним планским документом, односно врста и намена објеката 

           чија је изградња забрањена у појединачним зонама

            Дозвољена изградња

   У  оквиру  Плана  детаљне  регулације  планирана  је  изградња  следећих 
објеката:
                -Објекти из области спорта и рекреације( затворени базени, аква - парк, 
спортска  игралишта  за  кошарку,  одбојку,  рукомет,  мини-голф,  голф,  терени  за 
коњичке спортове и сл.);
                -Објекти туристичког и угоститељског карактера;
                -Објекти пословног карактера;
                -Објекти стамбеног карактера;
                -Објекти услужног карактера;
                -Објекти инфраструктуре ( саобраћајнице, водена устава, мостови,водовод, 
канализација,електро-мрежа, телефонске инсталације)
                 -Парковске површине са мобилијаром;
                Режим изградње: нова изградња; доградња, надградња и реконструкција 
постојећих објеката.

Тип изградње:Сваки начин изградње објеката у складу са грађевинским 
прописима ( класична, полумонтажна и монтажна изградња).

Забрањена изградња
       
            Није  дозвољена изградња објеката  који  се  користе  за  складиштење 
грађевинског  материјала  и  чврстог  горива  на  отвореном,  свих  садржаја  који 



условљавају  велику  количину  транспорта,  потрошњу  енергената  или  емисију 
штетних мириса или буке (Закон о заштити природе бр.135/04; уредбе и правилници 
истог Закона).

    2.2      Услови за формирање грађевинске парцеле

                  -Постојеће катастарске парцеле;
                  -Парцелација;
     -Препарцелација;
  -Исправка граница парцела;
 Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте,  величине габарита и 
спратности објеката.

           2.3.     Положај објеката у односу на регулацију и у односу
                                  на границе грађевинске парцеле
   
 Регулација земљишта у оквиру границе Плана обезбеђује заштиту јавног 
интереса и резервацију простора за јавне намене и у том смислу регулациона линија 
дели просторе намењене јавном интересу од осталог земљишта.
 Грађевинска  линија  се  утврђује  овим  планом  у  односу  на  регулациону 
линију и представља крајњу линију од које се може вршити изградња објеката.
 Због  специфичне  намене  и  разноврсности   новопројектованих  садржаја 
положај  грађевинских   линија  у  односу  на  регулациону  линију  биће  појединачно 
одређен  за  сваку   врсту  објеката.Уколико  дође  до  изградње  објеката  у  близини 
железничке пруге, грађевинску линију треба прилагодити Закону о железницама. 
 Сви потребни елементи за положај објеката биће приказани на графичком 
прилогу. „Саобраћај са нивелацијом и регулацијом“ који је саставни део овог Плана.

  2.4.      Највећи дозвољени индекс изграђености и индекс 
               заузетости грађевинске парцеле

Индекс изграђености земљишта је  однос бруто развијених грађевинских 
површина свих етажа и површине парцеле.

Максимални индекс изграђености за планиране објекте:
-за виле и апартмане: од 0,6 до 1,0
-за објекте туристичког и угоститељског карактера: од 0,8 до 2,0
-за објекте пословног карактера: од 0,8 до 1,0

 Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 
парцеле  под  зградама  (укључујући  све  зграде)  у  односу  на  површину  утврђене 
парцеле.

Површина  под  спортским  теренима,  отвореним  базенима  и  отвореним 
тремовима не рачуна се у површину парцеле под зградама. Под зградама се рачуна 
хоризонтална пројекција зграде. 

Максимални индекс заузетости за планиране објекте:
-за виле и апартмане: од 30% до 60%
-за објекте туристичког и угоститељског карактера: од 30% до 80%
-за објекте пословног карактера: од 30% до 80%      

       



  2.5.          Највећа дозвољена спратност и висина објеката  

Висина објеката се рачуна од коте терена на месту улаза у објекат до 
слемена и она износи за:

П+0 ----------------- до   5,00м
П+Пк --------------- до   8,00м
П+1+Пк------------ до 11,00м
П+2+Пк------------ до 15,00м
П+3+Пк------------ до 18,00м
Ако је терен у паду подрумска етажа на једној страни може бити изван 

земље и на тој страни објекат има висину +3,00м.Одступања од правила су могућа 
ако то изискује  терен,  суседни објекти, уклапање у пешачке токове или нивелете 
приступа гаражама и могу бити до 20% од висине последње етаже.

Преглед спратности и висине објеката по наменама:
-Објекти јавне намене: од П+0 до П+3+Пк
-Објекти стамбеног карактера: од П+0 до По+П+Пк
-Објекти пословног карактера: од П+0 до П+1+Пк

   2.6.      Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и 
објеката од границе парцела

Обавезно  минимално  одстојање  између  објеката  треба  да  обезбеди 
услове  инсолације,  противпожарне  заштите,  заштите  од  обрушавања  снегова, 
атмосферских  вода,  пешачки  и  колски  приступ,  право  на  поглед  и  заштиту  од 
погледа  (за  просторије  за  боравак),  проветравање,  инвестиционо  одржавање 
објеката.

Бочно одстојање између објеката на суседним парцелама је минимално 
10,00м,  уколико  на  бочним  странама  нема  просторија  за  боравак  може  бити 
минимално 6,00м. Код смакнутог и каскадног постављања објеката овај услов важи и 
за предње, односно задње одстојање објеката. Уколико су објекти у хоризонталној и 
вертикалној равни тако постављени да визуелно не представљају препреку у односу 
на услове инсолације и право на поглед и заштиту од погледа, међусобно растојање 
може да буде минимално 5,00м. 

Удаљеност  од  границе  парцеле  је  минимум  1,50м.  Објекат  може  бити 
лоциран и на граници парцеле уколико постоји сагласност суседа.

 2.7.     Услови за изградњу других објеката на истој 
      грађевинској парцели

Могућа је изградња и других објеката на истој грађевинској парцели само 
ако су ти објекти у функцији спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог 
центра „Бањица“ и побољшавају рад и функционисање центра.

  2.8.   Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
     простора за паркирање возила

Главна  концепција  Плана  детаљне  регулације  се  заснива  на  пешачком 
комуницирању,  а  сервисна  саобраћајница  мора  бити  у  функцији  свих  објеката 
високоградње и спортских објеката, тако да је саобраћајно решење као и приступ 
парцелама и паркирање возила детаљно разрађено на графичком прилогу.

У наредној табели су дати минимални плански параметри за паркирање и 



гаражирање возила на паркинзима или гаражама који се примењују за пројектовање 
објеката са различитом наменом.

   Врста делатности        Категорија                 ПМ или ГМ на
 трговина       60м2 нето корисне површине
 управа, администрација       60м2 нето корисне површине
 пословање       60м2 нето корисне површине
 службени станови       1ПМ/по стану
 биоскопи, конц. дворане        7-10 седишта
 спортски објекти        8-10 гледаоца
 угоститељство            *       10% од броја столова
 угоститељство           **       20% од броја столова
 угоститељство          ***       30% од броја столова 
 угоститељство         ****       30% од броја столова
 хотели           *       10% од броја соба
 хотели          **        20% од броја соба
 хотели         ***        40% од броја соба
 хотели         ****        60% од броја соба
 хотели        *****        60% од броја соба
 одмаралишта            *        10% од броја соба
 одмаралишта           **        20% од броја соба 
 туристички апартмани            *        60% од броја апартмана
 туристички апартмани           **        60% од броја апартмана
 туристички апартмани           ***        60% од броја апартмана
 туристички апартмани          ****        60% од броја апартмана

2.9.      Услови архитектонског обликовања, врста материјала 
             и завршна обрада

Приликом  архитектонског,  односно  естетског  обликовања  појединих 
елемената објеката треба користити углавном елементе савремене архитектуре.

Посебни захтеви градње су:
-Постављање објеката у складу са морфологијом терена који не ремети 

драстично постојећу нивелацију;
-Волумен  и  габарит  објеката  прилагодити  условима  окружења  водећи 

рачуна о очувању аутентичности предела у којем се објекат гради;
-Конструктивни  елементи  зграда  урадити  од  армираног  бетона  по  свим 

важећим стандардима и прописима који се примењују у  грађевинарству.
-Зидови  могу  бити  од  разних  тврдих  материјала,  опеке,  разних  врста 

блокова,скелетни системи (дрвени, бетонски, челични) и сендвич панели.
-На  фасадама  треба  да  буде  примењена  обрада  површина  у  глатко 



обрађеном малтеру са  применом термоизолационих материјала бојених бојом по 
жељи инвеститора.

-Код застакљених површина обавезна је примена термоизолованог стакла 
које може да буде и у боји или рефлексно стакло.

-Кровови  треба  да  буду  вишеводни  са  нагибом  до  330  ,  а  као  кровни 
покривач препоручује се употреба црепа или теголе.

-Столарија  и  браварија  треба  да  буде  од  дрвета  или  елоксираног 
алуминијума.

-Унутрашња  обрада  подова  треба  да  буде  од  материјала  отпорних  на 
хабање и влаге,  а  обраду зидова и  плафона треба прилагодити врсти и  намени 
објеката.

-Сви  објекти  у  предметном  комплексу  треба  да  буду  прикључени  на 
комуналну  инфраструктуру  (водовод,  канализација,  електро-инсталације,  ТТ-
инсталације)  на  основу  услова  прописаних  од  стране  надлежних  институција  и 
Јавних предузећа.

-Сви  објекти  у  оквиру  границе  Плана  подлежу  санитарном  надзору  и 
морају  испунити  опште  и  посебне   услове  прописане  у  Правилнику  о  општим 
санитарним условима („Сл.гласник РС“ , бр. 47/06), као и у Правилнику о посебним 
условима  које  морају  да  испуне  објекти  у  којима  се  пружају  услуге  одржавања 
хигијене, неге и улепшавања лица и тела („Сл. Гласник РС“, бр. 47/06).

Материјали за пешачке стазе

За приступне стазе, пешачке улице,тротоаре и тргове трба користити:
                 - префабриковане бетонске плоче на слоју песка; 
                 - камене плоче на бетонској подлози;
                 - гранитне коцке на песку;  
                 - сечени камен као што је гранит и пескиране плоче на бетонској подлози;

-  асфалт са одговарајућом базом и дубином да би издржао доставна и 
сервисна возила;

- шљунак за неутрализоване просторе за седење и кратке пешачке стазе 
кроз  природу  удаљене  од  зграда  како  би  се  избегло  уношење ситног  ђубрета  у 
зграде;
               
 2.10.    Услови ограђивања

Да  би  се  објекат  заштитио  од  неправилног  коришћења  и  оштећења 
неопходно је физичко ограђивање оградом.

Ограђивање  овог  комплекса  треба  вршити  појединачно  или  као  мање 
целине у зависности од функције и врсте објеката.

Грађевинске  парцеле  могу  се  ограђивати  зиданом  оградом  до  висине 
0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом висине до 1,40м. 
Поједине спортске објекте и терене треба оградити високим жичаним оградама чија 
висина зависи од врсте спортских активности.

Све врсте ограда постављају се на регулационој линији, тако да ограда, 
стубови ограда и капија буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата  и  капије  на  огради  према  улици  не  могу  се  отварати  ван 
регулационе линије.



2.11.   Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске,    
                                    безбедносне и заштите од пожара

Ваздух

За оцену локације на којој је предвиђена изградња спортско-рекреационог 
центра,  уз  околности  да  у  окружењу  не  постоје  изграђени  простори  који  су 
настањени,  може  се  закључити  да  неће  доћи  до  загађења  ваздуха  од  издувних 
гасова и других загађивача.

Земљиште
У  односу  на  земљиште  нема  елемената  који  би  указали  на  могућност 

загађења земљишта.
Код асфалтираних површина треба предвидети потребан број хидраната 

за одржавање и прање тих површина, а атмосферске воде, као и воде од прања, 
треба да буду одведене у реципијент преко скупљача уља и масти.

Вода

Све  отпадне  и  фекалне  воде  које  ће  бити  редуковане  коришћењем 
садржаја  спортско-рекреационог  центра,  треба  да  буду  одведене  у  постојећи 
водоток  Сврљишког  Тимока  низводно   од  спортско-рекреационог  центра  преко 
постројења за пречишћавање отпадних вода.

2.12.     Посебни услови за изградњу објеката

Габарити  објеката  могу  се  мењати  унутар  грађевинских  линија  уз 
поштовање  свих  урбанистичких  параметара  (проценат  изграђености  и  проценат 
заузетости, спратност, висина објеката).

Израда  Пројеката  парцелације  и  препарцелације  по  потребама  и 
појединачним захтевима.

                                                                                               Саставила:

____________________________
Михајловић Летица,дипл.инж.грађ.



  3.   Смернице за спровођење Плана

Овај План детаљне регулације представља правни и урбанистички основ 
за издавање Извода из урбанистичког Плана и израду урбанистичких пројеката по 
потреби, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС  бр. 72/09).  
Извод из ПДР-а се издаје за сваку појединачну парцелу, групу парцела или деоницу 
саобраћајнице односно, дела мреже инфраструктуре и представља правни основ за 
издавање одобрења за изградњу и израду техничке документације.

План  детаљне  регулације  спортско-рекреационог  и  здравствено-
рехабилитационог центра „Бањица“, оверен је потписом и печатом Председника СО 
и печатом СО Књажевац. Три примерака се налазе у Општинској управи Општине 
Књажевац (надлежно Одељење за урбанизам) и један примерак у ЈП „Дирекција за 
развој,  урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“  (у  аналогном  и  дигиталном 
облику).

Спровођење  Плана  детаљне  регулације  спортско-рекреационог  и 
здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“, вршиће Орган управе Скупштине 
општине  Књажевац  надлежан  за  послове  урбанизма  и  ЈП  „Дирекција  за  развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ .

Утврђује се обавеза израде пројектне документације за изградњу објекта, 
инфраструктурних система и уређења комплекса.

План  детаљне  регулације  спортско-рекреационог  и  здравствено-
рехабилитационог центра „Бањица“  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Књажевац“.

    Број:                                       Општина                             Председник скупштине
  350-7/2011-01  Књажевац                                              
                                                                                               _______________________

                                                               Дарко Живковић, дип.екон.



САДРЖАЈ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ 

                 ЦЕНТРА „БАЊИЦА“

А.  Списак  прилога  уз  План  детаљне  регулације  спортско-
рекреационог

     и здравствено-рехабилитационог     центра  „Бањица“  

1.  Решење о регистрацији ЈП „Дирекције за развој, урбанизам и изградњу 
     општине Књажевац“ - Књажевац;
2.   Решења о одређивању одговорних урбаниста, изјаве и лиценце;

 3.  Учесници у изради Плана детаљне регулације спортско-рекреационог и 
                       здравствено-рехабилитационог „Бањица“

4. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације спортско-  
     рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“ 
5.  Потребне сагласности и услови
6.  Извештај Комисије за јавни увид и стручну расправу;
7. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације спортско-рекреационог и 
     здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“ 
8.  Оверен ситуациони план (Прилог на ЦД-у у дигиталном облику)

  

Б.  Урбанистичко-технички део Плана детаљне регулације спортско-
        рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“

      Б.1.   Текстуални део
   

l   Полазне основе

  1.    Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана- Закључци
  2.    Графички прилог усвојеног Концепта плана 

  

ll   Плански део

  1.    Правила уређења

      1.1.    Концепција уређења и типологија карактеристичних грађевинских 
                     зона и карактеристичних целина одређених Планом

              1.2.  Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре

        1.3.  Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају
израдити конзерваторски радови

        1.4.   Стратешка процена утицаја планског документа на животну 
средину

        1.5.   Општи и посебни услови мера заштите живота и здравља људи
 и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко



  технолошких несрећа и ратних дејстава
      1.6.     Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене

  чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са  
    стандардима

      1.7.    Правила парцелације, препарцелације и исправке граница Плана
       1.8.   Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и 

 објекте
      1.9.      Мере енергетске ефикасности изградње
      1.10.    Локације за које је обавезно радити Урбанистички пројекат
       1.11.    Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских 

  или урбанистичких конкурса
       1.12.    Остали елементи значајни за спровођење Плана детаљне 

   регулације

2.    Правила грађења

       2.1.    Врста и намена објеката који се могу градити под условима 
утврђеним планским документом, односно врста и намена  
објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама

       2.2.     Услови за формирање грађевинске парцеле
       2.3.     Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 

 грађевинске парцеле
       2.4.     Највећи дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости

 грађевинске парцеле
       2.5.     Највећа дозвољена спратност и висина објеката
     2.6.   Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и објеката 

  од граница парцела
      2.7.   Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
      2.8.     Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за 

 паркирање возила
      2.9.     Услови архитектонског обликовања, врста материјала, завршна 

 обрада и слично
      2.10.    Услови ограђивања 
       2.11. Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, 
                безбедносне и заштите од пожара
     2.12.     Посебни усливи за изградњу објеката

3.   Смернице за спровођење Плана



       Б.2.    Графички део  

1.    Извод из ПП подручја Парка природе и туристичке 
        регије  „Стара планина“---------------------------------------------    1:50000       
2.    Катастарско-топографски план са границом плана----------   1:2500
3.    Постојећа намена површина------------------------------------------- 1:2500

  4.    Режим коришћења грађевинског земљишта---------------------- 1:2500
5.    Намена површина---------------------------------------------------------  1:2500
5/А  Намена површина око термалног изворишта „Бањица“------  1:1000
5/Б  Намена површина око базена „Бањица“---------------------------  1:1000
6.    Саобраћај са нивелацијом и регулацијом и правилима 
        грађења ----------------------------------------------------------------------1:2500
6/А. Саобраћајно решење око термалног изворишта
        „Бањица“ ---------------------------------------------------------------------1:1000
6/Б.   Саобраћајно решење око базена „Бањица“ ---------------------1:1000 

                 7.    Инфраструктура- водовод, канализација, 
       електро-енергетска мрежа и ПТТ-мрежа---------------------------1:2500


