
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09(исправке), 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12 одлука УС, 42/13 одлука 
УС, 50/13 одлука УС и 98/13 одлука УС ),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 Плана детаљне регулације, дана 
26.05.2014. године, донела је Одлуку о приступању изради Плана детаљне 
регулације  спортско-рекреативног комплекса “Бараница” 

Текстуални део

I   Полазне основе

                            1.Опис образложење о приступању изради Плана детаљне
                             регулације   спортско-рекреативног комплекса “Бараница”  

Израда Плана  детаљне регулације  спортско-рекреативног  комплекса 
“Бараница”    ради  се  на  основу  Одлуке  о  приступању  изради   Плана  детаљне 
регулације  спортско-рекреативног комплекса “Бараница” бр. 350-21/2014-04  донетој 
на седници одржаној 26.05.2014. године.
       Спортско-рекреативни комплекс ”Бараница” је излетничко место са изванредним 
природним потенцијалом. Бараница се налази на удаљености од око 6,0 км од 
Књажевца, у правцу државног пута ДП IIА реда бр.221 Књажевац-Пирот. Излетиште 
је сконцентрисано око корита Трговишког Тимока.
       У постојећем стању на простору Баранице се налази један угоститељски објекат 
који је руиниран и није у функцији и неуређена плажа са спортским теренима, као и 
остаци бране на Трговишком Тимоку, у непосредној близини мотела.
        Досадашњи развој и коришћење Баранице није у сразмери са изванредним 
морфолошким и саобраћајним положајем.

                 1.1. Извод из планова вишег реда

Од планова вишег реда, подручје “Баранице” је обухваћено кроз 
Просторни план општине Књажевац из 2011 (“Сл. гласник општине Књажевац” 
бр.9/1/2011 од 05.12. 2011) . 

Просторним планом је предвиђена изградња бране, чиме би се створила 
вештачка акумулација воде, која би служила за наводњавање, рекреацију и риболов, 
па би цео посед служио као атрактивно излетиште мештана Књажевачке општине.

        2.   Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта ПДР-а
           излетишта “Бараница” код Књажевца     

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

              Задаци плана

         Основни задатак плана је да омогући коришћење земљишта које одговара 
захтевима јавног интереса као и рационално повезивање комуналне мреже.



 Основни циљ

           Овим планом се прописују правила изградње и коришћења земљишта у 
границама захвата плана.
          Овај план треба да побољша квалитет живота у постојећем урбаном простору 
у складу са просторним могућностима и наменама по Плану детаљне регулације
      

Опис границе ПДР-а   спортско-рекреативног комплекса “Бараница”  

План детаљне регулације спортско-рекреативног комплекса “Бараница” 
простире се у две катастарске општине и то КО Трговиште и КО Жуковац.

Граница на делу КО Трговиште почиње од тромеђе КО Жуковац, КО 
Трговиште и КО Црвење и иде у правцу севера међним линијама КП бр. 2221/2 и КП 
бр. 2221/1 скреће јужно међним линијама истих парцела, затим се наставља 
северозападно међним линијама КП бр. 2221/1 и 3509;  2221/1 и 3465; 2221/1 и 3466; 
2221/1 и 3467; 2221/1 и 3468; 2221/1 и 3469; 2221/1 и 3509. Граница затим скреће у 
правцу југоистока прелази Трговишки Тимок  КП бр. 3509 до тромеђе КП бр. 3509; 
3460 и 3455;  по истом правцу пресеца пут КП бр.3512, наставља праволинијски око 
40 м кроз КП бр.3471, а онда скреће у правцу југозапада у дужини од око 200 м до 
међе КП бр. 3470 и 3471. Граница затим скреће у правцу северозапада до тромеђе 
КП бр.3470, 3471 и пута КП бр.3512. Од тромеђе иде у правцу југозапада  међном 
линијом КП бр. 3470 и пута КП бр.3512 (КО Трговиште) до тромеђе КП бр. 3512, 3470 
(КО Трговиште) и КП бр.2623, КО Жуковац. У правцу југозапада пресеца пут КП 
бр.6091, КО Жуковац, до тромеђе КП бр. 2673; 2674 и пута КП бр. 6091. Граница 
даље наставља у истом правцу преко КП бр. 2673 до тромеђе КП бр. 2673; 2671 и 
2670 и даље наставља међним линијама КП бр. 2670 и 2671; 2670 и 6100 до тромеђе 
КП бр. 2668; 2670 и реке (КП  бр. 6100). Граница затим пресеца реку (КП бр. 6100), 
до тромеђе КП бр. 2709; 2710 и реке КП бр. 6100, где граница скреће у правцу 
југозапада међним линијама  КП бр. 2710; 2715; 2711; 2714; 2718; 2719 и реке 
Трговишки Тимок (КП бр. 6100). Затим граница скреће у правцу запада и иде левом 
обалом Трговишког Тимока и КП бр. 720; 719 и 717 КО Црвење. Граница даље 
наставља у правцу севера међним линијама кат. парцела КО Црвење бр. 716/1; 657; 
658;  659; 633; 656; 655; 654; 653; 652; 650; 649; 648; 647; 646; 645; 644; 638; 637; 636; 
635; 633; 631;  592; 591; 590; 589 и реке Трговишки Тимок (заједнички КП бр. 4806  КО 
Црвење односно КП бр. 6104 КО Жуковац ) до тромеђе катастарских општина 
Жуковац, Трговиште и Црвење, одакле је граница и почела.      
        

   Табела 1.  Биланс новопројектованих површина 

 
р.б.         Врста заузећа

 
 Површина      
     (ha)

   
   Статус 
земљишта

Учешће (%) 

1 Саобраћајнице и остале 
комуникације

1,94.16 јавно 10,5

2 Пословање, становање, 
угоститељство и трговина

0,07.50 остало 0,41

3 Шума 3,47.12 остало 18,78
4 Стене 1,22.55 остало 6,63
5 Плажа 0,64.50 јавно 3,49



 
р.б.         Врста заузећа

 
 Површина      
     (ha)

   
   Статус 
земљишта

Учешће (%) 

6 Мини хидро-електране и 
постројење за 

пречишћавање отпадних 
вода

0,17.68 остало 0,96

7 Водопривредно земљиште 6,97.34 јавно 37,73
8 Пољопривредно 

земљиште (њиве, баште и 
воћњаци) 

1,17.19 остало 6,34

9 Остале зелене површине 2,28.50 остало 12,36
10 Смештајни капацитети остало
a апартмани 0,15.00 остало 0,81
b камп простор 0,26.00 остало 1,41
11 Спортски терени 0,05.60 остало 0,30
12 Верски објекат 0,02.00 јавно 0,11
13    Санитарни објекти 0,03.20 јавно 0,17

Укупно јавно 9,61.20 јавно 52,00
                 Укупно остало         8,87.14      остало         48,00
             УКУПНО
  

      18,48.34       100,00

                II    Плански део

                   1. Правила уређења

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

           Овим планом се прописују правила изградње и коришћења земљишта у 
границама захвата плана.
          Овај план треба да побољша квалитет живота у постојећем урбаном простору 
у складу са просторним могућностима и наменама по Урбанистичком пројекту
           Основни задатак плана је да омогући коришћење земљишта које  одговара 
захтевима јавног интереса као и рационално повезивање комуналне мреже.
           Новопројектовани простор је повезан постојећом и  новом саобраћајницом 
која повезује новопројектоване целине.
         Прву целину чине апартмани за смештај гостију и већ постојећи угоститељски 
објекат са пратећим паркинг-простором.
         Другу целину чини простор предвиђен за камповање са спортским теренима и 
објектима намењеним трговини и угоститељству. У продужетку новопројектоване 
улице предвиђени су апартмани са пратећим паркинзима.
        Трећу целину чини вештачко језеро које ће се формирати реконструкцијом и 
стављањем у функцији бране на Трговишком Тимоку.



         Сви новопројектовани садржаји се уклапају у постојећи амбијент и чине једну 
хомогену целину.

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

Јавне површине 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.

У оквиру датих грађевинских линија, могу се реализовати објекти 
спратности до мах П+1 и одређене развијене грађевинске површине у зависности од 
урбанистичких параметара ( коефицијент заузетости).

Приликом обликовања објеката, обраде фасаде и кровних равни, треба 
водити рачуна да планирани објекти естетски и функционално буду усклађени са 
народним градитељством овог краја не нарушавајући постојећи амбијент, већ да му 
дају нови квалитет и да истовремено наглашавају значај и намену објекта .

Припадајућа слободна површина је површина у залеђу и око објекта, па 
сходно томе, треба планирати и обраду платоа у складу са наменом објеката.

Јавне површине у области саобаћаја

               Постојеће стање

      Спортско-рекреативни комплекс “Бараница” има веома погодан положај, налази 
се непосредно поред државног пута Књажевац-Пирот (ДП-IIА бр.221). После 
одвајања од државног пута до Баранице се стиже асфалтираним путем који треба 
прилагодити новопројектованом садржају, урадити детаљну реконструкцију и 
проширење коловоза са свим потребним елементима саобраћајнице.

              Новопројектовано стање

       Новопројектоване саобраћајнице и реконструисана саобраћајница која је 
повезана са државном саобраћајницом Књажевац-Пирот  (ДП-IIА бр.221) обрађена је 
новим елементима које захтевају прописи.
       Планом детаљне регулације предвиђена је и рехабилитација дела пута ДП-IIА 
бр.221 Књажевац- Пирот од стационаже 4+662км  до  4+778км по члану 59, став 3, 
тачка 1 Закона о јавним путевима (“Сл. гласник РС” бр.101/05) како би се несметано 
повезала новопројектована саобраћајница са рехабилитованим делом пута ДП-IIА 
бр.221 и омогућило несметано и безбедно функционисање саобраћаја.
         Прикључак је планиран са посебним тракама за излив са пута и на пут, без 
левих скретања
       Нова саобраћајница рађена је са елементима по важећим прописима за 
двосмерни односно, једносмерни предвиђени саобраћај.       
       Сви елементи који се односе на ширину саобраћајнице, на коте нивелације које 
су дате на раскрсницама и карактеристичним местима, као и остали подаци, 
приказано је на графичким прилозима.

Напомена: Приликом израде пројектно-техничке документације 
дефинисаће се тачне стационаже пута и прецизираће се сви елементи пута (ширина 
коловоза, радијуси, нагиби, саобраћајна сигнализација и опрема и сл.)



За израду пројектно-техничке документације поступити по прибављеним 
условима и сагласностима управљача пута у складу са Законском регулативом 
Закона о јавним путевима,(“Сл. гласник РС” бр.101/05), Законом о планирању и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11) и планском 
документацијом вишег реда.

Услови ЈП путеви Србије:
Прикључак на државни пут се задржава у постојећем стању;
Планом предвидети саобраћајну сигнализацију, знак “Стоп” на делу 

прикључка на државни пут уз знак за обавезан смер десно, односно забрану левог 
скретања;

Прикључке на државни пут планирати у складу са Правилником о 
условима које са аспекта  безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС”, бр. 50/2011).

При изради ПДР-а сагледано је стање коловоза предметних саобраћајница 
и предложена је реконструкција истих.

Информације о стању путне мреже на предметном подручју, као и тачне 
податке о стационажама државних путева могу се добити од стране надлежног 
Предузећа за путеве коме су предметне деонице државних путева поверене на 
заштиту и одржавање.

Приликом планирањеа саобраћајних прикључакана предметне државне 
путеве, потребно је водити рачуна о следећем:

-просечан годишњи дневни саобраћај -ПГДС за 2012 годину,
-зоне потребне прегледности,
-планирани број возила који ће користити предложене саобраћајне 

прикључке (на основу којих ће се утврдити потреба за додатним саобраћајним 
тракама за улив/излив са пута као и додатне саобраћајне траке за лева скретања са 
државног пута. 
                 -полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова 
меродавних возила који ће користити саобраћајни прикључак.
                 -укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут).
                 -рачунску брзину на путу.
                - просторне карактеристике терена.
                - обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу.
                - адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз 
усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута,
                 -са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско оптерећење 
од најмање 11,50t по осовини).
                 -уколико се деоница државног пута налази ван насељеног места, обавезно 
је да се саобраћајном анализом размотри потреба увођења додатних саобраћајних 
трака за улив-излив са пута као и додатне саобраћајне траке за лева скретања са 
државног пута.

Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и 
др.) морају бити у складу са Законом о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, бр.101/05) и 
Правилноком о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл.гл. РС”, бр. 50/2011).

Тип раскрснице на државном путу мора бити у складу са тачком 2. Основе 
за пројектовање, 2.3.2. Критеријуми за избор површинске раскрснице Правилника о 
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају објекти и 
други елементи јавног пута (“Сл. гл.РС, бр.50/2011), да би одлука о одређеној 
категорији раскрснице била што поузданија.

При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске 
зоне и др. на државни пут потребно је, где год је могуће, предвидети паралелну 
сервисну саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж путног правца, у 



циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметном путу и смањења конфликтних 
тачака.

Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 78. Закона о 
јавним путевима (“Сл. гл. РС”, 101/2005), одређују се деонице јавног пута, односно 
објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице, простор за 
паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) објекти и опрема 
која одговара потребама насеља.

-Приликом изградње напред наведених додатних елемената не сме се 
нарушити континуитет трасе предметног државног.

-Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим 
прописима и законима из ове области.

Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане 
градње, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Сл. гл. РС”, бр. 
101/2005) тако да први садржај објеката високоградње мора бити удаљен 
минимално 20,00м од ивице земљишног појаса државног пута Iреда, 10,00м од 
ивице земљишног појаса државног пута Iiреда, уз обезбеђење приоритета безбедног 
одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу. Ширина заштитног 
појаса примењује се у насељима, осим ако је другачије одређено просторним 
односно урбанистичким планом. У заштитном појасу и појасу контролисане изградње 
забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и 
одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања 
предметног државног пута.

Сходно члану 31. Закона о јавним путевима (“Сл. гл. РС” бр. 101/2005), 
ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност 
јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Планским документом разрешити проблематику постојећег и 
перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја, 
као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација.

Уколико се планира изградња бициклистичких и пешачких стаза поред 
предметних путева потребно је предвидети их:

-са адекватном-стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом,
-која задовољава одредбе у тачки 5.2 Правилника о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута (“Сл.гл. РС”, бр. 50/2011).

-са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и 
несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране индивидуалних-
хендикепираних особа,

-са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих 
или пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу,

-са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и 
пешачког саобраћаја и саобраћаја  возила на предметном путу, у циљу утврђивања 
постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити 
позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са 
саобраћајно безбедносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са 
чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, бр. 101/2005).

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним 
путевима  (“Сл.гл. РС”, бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и 
телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно 
прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно техничке 
услове.



Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде 
као јавно добро путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви Србије”, 
Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник 
корисника.

Општи услови за постављање инсталација:

-Предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину 
и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 
постојећих и изградње додатних раскрсница,

-Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.

Услови за укрштање инсталација са путем:

-Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким 
подбушавањем испод трупа пута, управно на пут, у прописној заштитној цеви,

-Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), 
увећана за по 3,00м са сваке стране,

-Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35м,

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

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се 
стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од 
спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 
7,00м од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним 
условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

-Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00м од 
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипе трупа пута или средње ивице 
путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико 
се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

-На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора 
се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по 
косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта.

Регулација мирујућег саобраћаја-паркинг простор

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



Јавне површине у области комуналне инфраструктуре

          Услови и мишљење ЈВП”Србијаводе” Београд 

Увидом у достављену документацију, а у смислу одредби Закона о 
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09) и Закона о водама  (“Сл.гласник 
РС”, бр.30/10), при изради предметног планског акта треба уважити и следеће водне 
услове:
         1.Обрађивачи су дужни да при решавању проблематике везане за 
водопривреду поштују одредбе Закона о водама  (“Сл.гласник РС”, бр.30/10 од 
07.05.2010), поставке Просторног плана Србије у делу који се односи на 
водопривредну проблематику и поставке ВОС-а.
          2. Да се пре израде техничке документације прикупе потребна мишљења, 
сагласности и изврше потребна истраживања и одговарајуће анализе у складу са 
истима.
           3. Регулационе линије десне и леве обале Трговишког Тимока (ширина 
регулисаног корита са одбрамбеним насипима од које ће зависити и нивелета) за 
План детаљне регулације дефинисати према карактеристичним протицајима 
Трговишког Тимока Q1% и Q2% узети из Мишљења РХМЗ-а Београд.
           4. Извршити проверу и доказ пропагације поплавних таласа различите 
вероватноће и сам утицај на околину. Посебну пажњу обратити на брану “Бараница”. 
Дати графичке прилоге у подужном и попречном смислу из којих се може сагледати 
утицај режима вода и леда на објекте и објеката на режим вода и леда.
           5. Да се предвиде таква решења којима ће се обезбедити стабилност обала 
корита реке, мостова и евентуално других водних објеката на посматраној деоници 
као и узводно и низводно од исте.
           6. Да ПДР спортско-рекреативног комплекса “Бараница” и сви остали 
предвиђени садржаји буду довољно удаљени од обала Трговишког Тимока тако да 
не угрожавају спровођење одбране од поплава, а у складу са Планом одбране од 
поплава.
            7. Да се пре израде техничке документације прикупе све потребне подлоге 
хидролошке, геодетске, геолошке, статистичке, технолошке, санитарно-техничке и 
др. и на основу њих изврше одговарајуће анализе и предвиди:
     А) За водоснабдевање 
    - анализа постојећег стања изворишта, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, 
резервоарски простор и др.
    - прогнозу потребе за водом за одређени временски период;
    - анализа потенцијалних локација изворишта вода у зависности од локације 
предвиђеног урбанистичког дела;
     - прикључење свих корисника на водоводну мрежу;
      Б) За евакуацију отпадних вода
       а) Фекалне и технолошке отпадне воде
      - анализу постојећег стања;
      - прикључење свих корисника на колектор, не дозволити прикључење на 
септичке јаме;
       - санитарне и фекалне воде из предвиђених туристичких објеката сакупити у 
један колектор и тртманом пречистити да се њиховим испуштањем не угрози 
постојећи квалитет површинских и подземних вода према уредбама.
                 -Уредба о класификацији вода (“Сл. гласник СРС”, бр.5/68)    
                 -Уредба о категоризацији водотока  (“Сл. гласник СРС”, бр.5/68)
                 - Правилник о опасним материјама у водама  (“Сл. гласник СРС”, бр.31/82)
           б) Кишна канализација
         Кишна канализација се гради уз поштовање постојећих правила која важе у 



градњи исте за целокупну површину предвиђену урбанистичким планом;
         Дефинисати начин прикупљања атмосферских вода са околних површина и 
њихову евакуацију де не би дошло до ерозивног дејства са становишта сигурности 
обала Трговишког Тимока дуж наведених деоница;
         Решење сакупљања атмосферских и осталих површинских вода урбаних 
делова, њихов третман пречишћавања као и испуштање не смеју бити такви да се 
њима угрози постојећи квалитет површинских и поземних вода према уредбама и 
правилима Закона о водама.
          В) Комунални отпад одвозити на предвиђену депонију;
              8.Постојећи водни објекти на површини обухваћеној наведеним ПДР-ом 
спортско-рекреативног комплекса “Бараница” морају се уклопити у ПДР;
              9.Ускладити будуће трасе и нивелете свих видова каблова, цевовода 
водовода и канализације, трасе пута и остало тако да се приликом укрштања и 
додира са водним и другим објектима не ремети нормално функционисање и 
одржавање постојећих објеката. Не може се кроз само корито реке, јаруге или 
канала предвидети никаква траса каблова, цевовода, путна траса и остало због 
ремећења природног отицања;
              10. Да подносилац захтева- инвеститор у претходном поступку реши све 
имовинско-правне односе;
              11. Да се за издавање водних услова и водне сагласности сагласно Закону о 
водама (Сл. гласник РС”, бр.30/10), Инвеститор обрати Министарству пољопривреде 
и заштите животне средине-Републичкој дирекцији за воде у Београду.

             
           Водоснабдевање

        Потребна количина воде за пиће обезбеђиваће се захватањем воде из 
Трговишког Тимока.
        Ова вода ће се, осим за пиће, користити и као технолошка. Део воде намењен 
пићу третираће се на компактном постројењу за пречишћавање. 
За водоснабдевање насеља "Бараница" пројектовати потисни цевовод од 
водозахвата из живог тока Трговишког Тимока, до резервоара запремине В=130 м3, 
који има функцију изравњања дневне неравномерности потрошње као и обезбеђења 
противпожарне и сигурносне запремине воде.
Цевовод је димензионисан на максималну дневну потрошњу, Qдн.маx, посматраног 
насеља за притиске до 6 бара, ТПЕ цеви  90 мм.
Дистрибутивна водоводна мрежа у насељу се састоји од ТПЕ цеви  63. 
Потребно је обезбедити пролазе цевовода испод саобраћајница.

Резервоар

            Запремина резервоара ће се одредити из услова дневног изравњања. 
          Осим запремина воде за пиће комора за воду треба да прими и потребну 
количину воде за гашење пожара, као и резервну количину за премошћење 
ексцесних ситуација на доводним цевоводима, опреми, постројењу за 
пречишћавање.

         Потребна запремина резервоарског простора:

Vr = Vr,0 + Vr,p + Vr,s

        Оперативна запремина је:

qs= 250 l/stan.dn. 



(предвиђено је око 500 корисника дневно)
Qsr,dn. = 500  250 = 125 000 l/stan.dn. 
Qmax,dn. = 1,5  Qsr,dn. = 1,5  125 000 l/stan. = 187 500 l/sec = 188 m3

3
dnmax,or, m6,371882,0Q a  V =⋅=⋅=

Противпожарна запремина:
po`1,po`po`p,r Q  T  N  V ⋅⋅=

Из Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњухидрантску 
мрежу (Службени лист бр.44/83) за насеље са мање од 5 000 становника, следи:

s
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тако да је:
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Сигурносна запремина воде је:

[ ]3
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Укупна запремина воде у резервоару је:

Vr = 37,6 + 72 + 27,5 = 137 m3 

Препоручена запремина резервоара  V=140 m3

    
Резервоар за ускладиштење срачунате запремине воде треба да буде 

цилиндрични, једнокоморни са затварачницом, делимично укопан и затрпан слојем 
земље дебљине 1 м. према климатским условима локалитета. Кота дна резервоара 
је орјентационо 280 мнм, а прецизно ће се утврдити у идејном пројекту. Максимални 
и минимални ниво воде у комори резервоара треба регулисати сондама уз обавезан 
прелив за евентуалан вишак воде. 

До локације резервоара треба довести електричну енергију. 
Водозахват на Трговишком Тимоку треба лоцирати узводно од објеката. 

Треба извести водозахват тиролског типа (водозахват у дну реке).
Улазна грађевина треба да буде са решетком средње финоће и механичким 
чишћењем. Објекти водозахвата, песколовац и таложник, биће на десној обали реке, 
са могућношћу обезбеђења зоне непосредне заштите. Предвиђају се две 
технолошке линије, како би се испирање, чишћење и поправке могли да врше без 
прекидања рада. Објекте, опрему и технологију треба подредити захтеву да се 
исталожене честице не враћају у реку класичним испирањем, већ одстрањују из 
таложника након испуштања воде, а затим депонују. Овим се штити доњи ток реке, у 
зони објеката.
            Песколовац и таложник треба да буду у затвореном простору и заштићени од 
смрзавања.

 Сама реализација изградње водоводне мреже мора бити у складу са 
условима ЈКП”Стандард” бр.92 од 26.09. 2014:

Цевовод јавног водовода пројектовати и изградити дуж јавних 



саобраћајница поред коловоза или у коловоз поред тротоара односно ивице 
саобраћајница.

Цевовод поставити оном страном на којој ће бити мањи број саобраћајних 
укрштања а већи број прикључака.

Страну саобраћајнице не мењати, а уколико је то неопходно урадити под 
правим углом.

Сви цевоводи који се разилазе морају на чворовима имати органе за 
затварање смештене у бетонским шахтама потребних димензија са ливеним 
поклопцима за одговарајуће саобраћајно оптерећење.

Предност дати затвореним прстенастим крацима а на завршним крацима 
мора бити омогућено испирање мреже.

Високе тачке поставити тако да се ваздух може ослобађати преко кућних 
прикључака или ваздушних вентила.

За ниске тачке омогућити испирање.
Два цевовода истом улицом дозвољено је градити само у случају да је 

један од њих транспортни односно магистрални.
Покривање цевовода мин.1,20м, а зависно од очекиваног саобраћајног 

оптерећења преко цевовода.
Положај противпожарних хидраната одредити у сарадњи са 

противпожарном инспекцијом односно ватрогасном службом.
Унутрашњи пречник цеви (НО) одредити прорачуном али не пројектовати и 

не градити мањи од 100мм.
Материјал за израду јавног водовода (цеви и фазонски комади)је: 
-модуларни и сиви лив-препоручује се
-поливинилхлорид-------прихватљив
-полиетилен----------------прихватљив
-полиестер--------------прихватљив
-поцинкован-------------прихватљив само за прикључке
-челик---------------------прихватљив само уз изузетну антикорозивну заштиту
-азбестцементни------неприхватљив
Нагиб цеви прати нагиб улице с тим што за нагибе преко дозвољених 

осигурати цевовод од клизања.
Прикључење индивидуалних корисника на јавни водовод врши се без 

шахте цевима No=20мм. Или за два суседна корисника цевима No=25мм.
Водомерне шахте корисника димензија 1,0x1,0x...м. лоцирати непосредно 

иза регулационе линије.

Постројење за пречишћавање воде

Речна вода захваћена тиролским водозахватом садржи различите 
примесе минералног и органског порекла, у раствору, колоидном облику и у 
суспензији, са физичким, хемијским и биолошким параметрима квалитета, уз 
бактерије и микроорганизме. Водозахват са песколовцем и таложником, као објекти 
за претходно пречишћавање, треба да ослободе воду крупнијих честица (д≥0,2 мм). 
Као таква – сирова вода упућује се на постројење. Захваћену воду треба припремити 
до квалитета воде прописаног Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Дезинфекција воде обрађене на постројењу за пречишћавање речне воде 
обављаће се у пумпној станици. У овом објекту је и комора која обезбеђује потребно 
задржавање воде након дезинфекције ради омогућавања довољног времена 
деловања дезинфекционог средства.



 Фекална  и површинска канализација

Систем је сепаративни, тј. посебно је фекална а посебно атмосферска 
вода.

Цевовод фекалне канализације од ПВЦ цеви Æ 250 мм, полази 
гравитационо од апартмана поред плаже, затим поред простора предвиђеног за 
камповање, снабдевање и угоститељство и код пристана за чамце се анкерише за 
новопројектовани кејски зид, те наставља тако све до Постројења за пречишћавање 
отпадних вода  које се налази на локацији испод  бране, где се тако пречишћене 
воде упуштају у Трговишки Тимок.

Отпадне воде из мотела и апартмана код мотела се прихватају посебним 
водом и одводе до Постројења за пречишћавање.

Услови ЈКП”Стандард” за изградњу канализационе мреже:

Јавну канализацију пројектовати континуално осовином саобраћајница у 
нагибу мин i=0,4%, мах  i=1:0,5 No, каскадно за веће нагибе, са минималним 
покривањем цевовода од 1,4м.

Но  канализационих цеви одредити хидрауличким прорачуном а мин. 
употребљен може бити 200мм од материјала:

-керамика---------------------------препоручује се
-азбестцемент---------------------дозвољава се
-тврди поливинилхлорид------дозвољава се
Бетонске ревизионе шахте јавне канализације предвидети на растојању од 

150х No(м), димензија 1,0х1,0м. Са ливеним поклопцем за саобраћајно оптерећење.
Прикључивање индивидуалних корисника и индустрије на јавну 

канализацију вршити директно на цевовод или у ревизионој шахти прикључном цеви 
No>150мм.

Ревизиону шахту корисника димензија 1,0х1,0м лоцирати непосредно иза 
регулационе линије.

Површинску канализацију са кровова објеката као и површина поред њих, 
паркинга и спортских терена спровести у паду ка Трговишком Тимоку.

  Регулација водотока

На десној обали Трговишког Тимока у дужини плаже, обложити косину 
обалоутврдом од камена д=30 цм у цементном малтеру на тампон слоју од песка 
дебљине д=0,15 цм. Предвидети "барбокане" ради омогућавања увођења процедних 
вода у речно корито. 

На потезу од степеништа, које воде до постојећег мотела, па до 
новопројектоване табласте уставе урадити потпорни зид од армираног бетона.

Мини хидро-електране

Локације за мини хидро-електране су предвиђене важећим Просторним 
планом, а једна од њих је и у оквиру границе овог ПДР-а. Новопројектоване мини 
хидро-електране су снаге око 11МW и њиховом изградњом би се повећала сигурност 
у напајању електричном енергијом насеља, алтернативне сеоске економије и 
туристичко-рекреативне инфраструктуре на подручју Плана.

 Повезивање планираних МХЕ на електроенергетски систем генерално ће 
се вршити ваздушним или кабловским ДВ на постојећу или планирану ДВ 10(20) кV 
мрежу и објекте.

 Детаљнији услови изградње и повезивања МХЕ са електроенергетском 



мрежом (траса далековода, напонски ниво и место повезивања) биће дефинисани 
условима водопривреде, електродистрибуције и условима завода надлежних за 
заштиту природних и културних добара.

 Електричне инсталације

Подаци и услови Југоисток д.о.о.:
На подручју обухваћеном планом некада је постојала СТС 10/0,4 

kv”Бараница” и прикључни далековод 10 kv на дрвеним стубовима и са проводником 
Al/č 16mm2, napajan iz TC35/10kv “Књажевац III”,као и нисконапонска мрежа на 
дрвеним стубовима. Ови објекти изграђени су седамдесетих година прошлог века и 
њихове трасе су уцртане на ситуационом решењу које је достављено. Нажалост, 
поменути електродистрибутивни објекти више нису у функцији обзиром да је СТС 
руинирана, а стубови су иструлели и пали.

Да би се планирани објекти прикључили на електродистрибутивну мрежу 
потребно је зградити нови прикључни далековод 10 kv и ТС 10/0,4 kv одговарајуће 
снаге, као и нисконапонску мрежу кабловску или ваздушну на бетонским стубовима и 
ННСКС-ом до сваког објекта.

У фази реализације пројекта, инвеститор је у обавези да се обрати 
оператеру дистрибутивног система за добијање детаљних услова за прикључење.

 ПТТ инсталације

Услови Телекома Србије:
На предметној траси “Телеком Србије” не поседује никакве подземне 

објекте, нити је у плану изградња било каквих ТК објеката, те се сагласност за 
израду ПДР-а спортско-рекреативног комплекса “Бараница” издаје без посебних 
услова од стране Телекома.

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

Обиласком терена, у оквиру границе Плана детаљне  регулације, утврђено 
је да се Бараница налази на десној обали Трговишког Тимока на око 6км од 
Књажевца на благо заравњеној тераси. У непосредној близини на узвишењу се 
налази постојећи мотел као и остаци цркве из средњег века. На овом подручју су 
сарадници Народног Музеја из Књажевца вршили детаљна рекогносцирања и том 
приликом су утврдили постојање средњовековног насеља као и постојање некрополе 
из истог периода.

Приликом извођења радова на овом делу простора инвеститор се 
обавезује да обезбеди неопходна средства за истраживање и презентовање остатака 
сакралног објекта који се налази непосредно изнад садашњег мотела и који улази у 
састав комплекса. Такође је неопходно извршити заштитна истраживања на местима 
предвиђене изградње апартмана затим на делу трасе прилазног пута и на местима 
предвиђених паркиралишта.

Како је у оквиру пројекта предвиђено подизање бране, у делу где ће бити 
поплавни талас такође је неопходно извршити сондажна заштитна истраживања у 
мањем обиму.

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.    Општи и посебни услови, мере заштите живота и здравља 
           људи и заштита од пожара, елементарних непогода, 
           техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Услови Министарства здравља-Сектора за инспекцијске послове 
-Одељења за санитарну инспекцију-Одсек за санитарни надзор Ниш који се морају 
испунити, а који су прописани следећим правилницима и законима:

Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти 
који подлежу санитарном надзору (“Сл. гласнк РС”, бр.47/06), Закон о водама (“Сл. 
гласнк РС”, бр.30/10),Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдеевања (“Сл. гласнк РС”, бр.92/08), Закон о 
сахрањивању и гробљима (“Сл. гласнк СРС”, бр. 20/77, 24/85, и “Сл. гласнк СРС”, бр. 
53/93, 67/93, 48/94, 101/2005.),Правилник о минималним техничким и санитарно-
хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката  (“Сл. гласнк 
РС”, бр.41/10) и Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се 
обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе 
 (“Сл. гласнк РС”, бр.6/97 и 52/97). 

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 непокретног културног наслеђа

На основу Закона о културним добрима (“Службени гласник РС”,бр. 71/94) 
надлежни Завод за заштиту споменика културе  из Ниша издаје услове чувања, 
одржавања и коришћења културних добара и утврђује мере заштите ствари и 
творевина за које се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, 
уметност и историју односно  добара која уживају претходну заштиту. 

 Уколико се у току било које врсте грађевинских и других радова на свим 
облицима инфраструктуре наиђе на било који облик културног или природног добра 
(археолошки налаз, или налаз геолошког, палеонтолошког или било ког другог 
порекла) радови се морају зауставити и обавестити надлежне службе заштите 
(Завичајни музеј Књажевац и Завод за заштиту споменика културе у Нишу) и 
предузму све мере како се налазиште не би оштетило или уништило у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима. 

У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се 
налази културно добро или добро које ужива претходну заштиту, подносилац захтева 
је дужан да обезбеди услове Завода, као и да обезбеди средства за претходна 
археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковање и презентацију истог, а 
што ће се регулисати посебним уговором између Инвеститора и Завода.

Заштита природних вредности

Унутар границе предметног Плана налази се природно добро за које је 
покренут поступак заштите, Споменик природе “Бараница-палеонтолошки 
локалитет”. Предметно подручје се налази и у просторном обухвату националне 



еколошке мреже “Стара планина”. Пећина Бараница представља објекат геонаслеђа 
према Инвентару објеката геонаслеђа Србије. Сходно томе, издају се следећи 
услови од стране Завода за заштиту природе:

Предметним планом забрањују се радови који могу изазвати промене 
постојеће морфологије улаза пећине Бараница и платоа испред ње, као и 
унутрашњих пећинских канала и просторија (поткопавање, засецање и др.);

У циљу евентуалног очувања дрвенасте и жбунасте вегетације на 
предметном подручју неопходно је планирати да се приликом уређења предметног 
комплекса манипулација грађевинских машина, као и складиштење опреме, 
инсталација и сл. сведе на најмању могућу меру;

Радове планирати тако да се не оштећују околна стабла и њихов коренов 
систем. Уколико на локацијама на којима се планира изградња предметног 
комплекса постоји потреба за уклањањем дрвенасте вегетације неопходно је 
прибавити дознаку ЈП”Србијашуме”;

Забрањено је озелењавање зелених површина инвазивним, алохтоним и 
алергеним биљним врстама. За озелењавање слободних површина и реконструкцију 
постојећих користити претежно аутохтоне врсте;

Није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајући 
рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу;

Мерама кроз предметни плански акт потребно је забранити извођење 
радова који могу изазвати инжињерскогеолошке појаве и процесе. У случају да у току 
извођења планираних радова ипак дође до појаве нестабилности, инвеститор је у 
обавези да хитно предузме одговарајуће санитарне мере;

Планирати антиерозивне мере и мере заштите од поплава (регулација 
корита Трговишког Тимока, заштита од великих вода и сл.);

Забрањено је планирање формирања позајмишта, површинских копова 
или експлоатација материјала са околног простора и из Трговишког Тимока, ради 
обезбеђивања геолошког грађевинског материјала (камена, песка, шљунка и сл.) 

На простору Споменик природе “Бараница”-палеонтолошки локалитет” 
(кп.бр.2667, 2668, 2669 и дела кп.бр.2670, КО Жуковац) забрањено је стварање 
позајмишта на пећинским наслагама.

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или 
минеролошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине, у року од осам дана од проналаска и предузму мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Планом забранити ископавања, узимање и оштећивање фосилног и 
археолошког материјала из пећинских наслага и постојећих археолошких сонди у 
предњем делу пећине и њеној унутрашњости, осим за потребе научних 
истраживања;

Прописати обавезу да се, након завршетка радова, простор предметног 
Плана доведе у првобитно стање тј. да  нема негативних последица по околну 
природу и животну средину. Утврдити обавезу санације и реконструкције свих 
неуређених, девастираних и деградираних површина;

Подручје у оквиру границе Плана је препознато и  као међународно и 
национално значајно подручје за птице (IBA), део еколошке мреже, одабрано 
подручје за дневне лептире (РВА) и Емералд подручје.

Значајна подручја за птице (IBA- Important Bird Areas), представљају 
глобалну мрежу подручја од изузетне важности за заштиту птица. Критеријуми на 
основу којих се одређују ова подручја дефинисала је међународна организација за 
заштиту птица Birdlife Internacional. У Србији постоје 42 оваква подручја, а међу њима 
су и подручја која се налазе у оквиру границе Плана. IBA подручја су саставни део 
еколошке мреже дефинисане Законом о заштити природе и Уредбом о еколошкој 



мрежи (“Службени гласник РС”, бр. 102/2010).
-Еколошку мрежу чине:
а) еколошки значајна подручја;
б) еколошки коридори који повезују еколошки значајна подручја на 

простору Републике Србије, као коридори од националног значаја и еколошки 
коридори који омогућују повезивање са еколошким мрежама суседних земаља, у 
складу са међународним прописима као и еколошки коридори од међународног 
значаја;

ц) заштитна зона тамо где је потребна да штити еколошки значајна 
подручја и еколошке коридоре од могућих штетних спољних утицаја. Успостављање 
ове мреже подразумева посебан статус заштите еколошки значајних подручја.

Кроз процес интеграције у Европску Унију, Република Србија ће имати 
обавезу развијања овакве еколошке мреже у складу са принципима еколошке мреже 
NATURA  2000 и у складу са европском Директивом о птицама и Директивом о 
стаништима.

-РВА представља подручје од изузетне важности за заштиту станишта 
дневних лептира и од великог су значаја за очување популације лептира.

-Потребно је поменути “ЕМЕРАЛД” мрежу, као део европске еколошке 
мреже за очувања дивље флоре и фауне и њихових станишта, и програма NATURA 
2000, коју чини европска мрежа заштићених природних подручја. Циљ формирања 
ове мреже је да обезбеди дугорочни опстанак најугроженијих и највреднијих врста и 
станишта Европе. Посебна пажња ће бити посвећена обезбеђивању одрживог 
управљања у будућности, како са еколошког, тако и са економског становишта.

Такође у долини Трговишког Тимока око 5км југоисточно од Књажевца, а у 
обухвату предметног подручја, налази се пећина Бараница. Она је на 260mnv., 
односно  око 15м  изнад  корита  реке. Пећина је значајно  археолошко  и 
палеонтолошко налазиште на коме је откривен велики број изумрлих животиња из 
леденог доба. и припада спелеолошким објектима геонаслеђа Србије, према 
Инвентару објеката геонаслеђа Србије из 2005. и 2008.године и обзиром на наведено 
мора бити сачувана од било каквог оштећења приликом извођења радова на 
уређењу. Студија заштите за ово подручје је урађена, али још увек није усвојена.

Да би се нагласила важност овог  подручја обавезно је опремити простор 
туристичком сигнализацијом, инфо-таблама и паноима који имају информативни 
карактер.

Заштита шума и високог растиња

При планирању намена и активности у границама обухвата Плана све 
активности треба да буду у складу са Законом о шумама (“Сл. гласник РС” бр.30/10 и 
93/12), које је прописало ЈП “Србијашуме” и  који забрањује:

Трајно смањење површина под шумама;
Отуђивање шума у државној својини, осим у случајевима предвиђеним 

овим Законом;
Пустошење и крчење шума;
Чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума;
Сеча која није у складу са плановима газдовања шумама;
Сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа;
Сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, 

пужева и другог);
Коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета;
Самовољно заузимање шума, уништавање или оштећење шумских засада, 

ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања 
шумама;



Одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и 
загађивање шума на било који начин;

Предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шума или 
угрожава функција шуме;

Паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини 
шуме, на удаљености мањој од 200м од руба шуме;

Одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада у шуми, на 
шумском земљишту и на удаљености мањој од 200м од руба шуме, као и изградња 
објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа, отровних супстанци и 
осталог опасног отпада;

Одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми 
мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме;

Постављање привремених објеката, шатора и оснивање кампова;
Постављање табли и ознака на начин којим се оштећују стабла;
Постављање ограда;
На удаљености од 200м од руба шуме не могу да се граде ћумуране, 

кречане, циглане и други објекти са отвореном ватром;
Све активности у предметном простору треба планирати тако да се очувају 

шуме и шумско земљиште као добро од општег интереса.

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

Услови МУП-а одсека за противпожарну заштиту

-Пројектовати хидрантску мрежу са којом би се обезбедила потребна 
количина воде за минимум 2 часа гашења пожара (унутрашња и спољашња 
хидрантска мрежа).

-Предвидети унутрашње саобраћајнице, са путевима којима се прилази 
објектима, који морају бити довољне ширине, одређеног полупречника кривине и 
одређене носивости, са обезбеђеним прилазом из два правца, како би се 
обезбедила интервенција гашења пожара, без обзира на евентуална зарушавања и 



закречења.
-Уредити платое за приступ ватрогасних возила у близини објеката 

повећаног ризика од пожара.
-Применити техничке нормативе Правилника за изградњу ниско-напонских 

надземних водова.
-Применити техничке нормативе Правилника за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења.
У складу са одредбама Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник 

РС”бр.111/09), Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара (Сл. лист СРЈ”, бр.8/95), Правилника о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ”, бр.30/91), Правилника о 
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Сл. лист СРЈ”, 
бр. 28/95), Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара  (Сл. лист СФРЈ”, бр.74/90), Правилника о техничким 
нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (“Сл. лист СРЈ”, бр. 
6/92) и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (Сл. лист СРЈ”, бр.11/96)

Заштита од поплава и бујица

Подручје у оквиру границе Плана има такву конфигурацију терена, да је 
код већег дела терена поплава искључена. Постоји опасност од бујица, али се и оне 
могу очекивати на мањим локалитетима.

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.

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 техничким стандардима 
приступачности (Сл. гласник РС”, бр. 46/2013)  за планирање и пројектовање 
објеката за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

  1.7.    Правил  а,   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 подручју 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 постојећој намени подручје обухваћено Планом детаљне регулације је 
већим делом пољопривредно подручје. Део који има јавну намену је   државни пут 
IIA реда бр. 220( Р-247 а), КП бр.11085.

Парцела које су планом предвиђене за јавно грађевинско земљиште су : 
  -КО Трговиште: делови катастарских парцела :КП бр.3463, КП бр.3464,  КП бр.3462, 
КП бр. 3461,  КП бр.3460,  КП бр.3509 (Трговишки Тимок),  КП бр.3471,  КП 
бр.3512(пут Пирот-Књажевац).
  -КО Жуковац:  делови катастарких парцела:КП бр.6091 (пут Пирот-Књажевац), :КП 
бр.2673, КП бр. 2672, КП бр.2670, КП бр.2669, КП бр.2663, КП бр.2658, КП бр.2655, 
КП бр.2656, КП бр.2652, КП бр.2642, КП бр.2645, КП бр.2646, КП бр.2649, КП бр.2641, 
КП бр.2637, КП бр.2636, КП бр.2632, КП бр.2633, КП бр.2634, КП бр.2630, КП бр.2629, 
КП бр.2628, КП бр.2627, КП бр.2626,КП бр.2625, КП бр.2624, КП бр.6100 и КП бр.6104 
КОЦрвење (река Трговишки Тимок-заједнички).
  -КО Жуковац: целе катастарске парцеле:КП бр.2667, 2666, 2665, 2664, 2662, 2661, 
2660, 2659, 2650, 2651, 2643, 2644, 2647, 2648.

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 конфигурацију 
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.

1.10.     Локације за које је могуће радити Урбанистички пројекат

У оквиру Плана детаљне регулације потребно  је радити урбанистичке 
пројекте за изградњу  новопројектованих садржаја у циљу што детаљнијег 
дефинисања свих потребних елемената градње у складу са законом и важећим 
правилницима.

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

Пошто се ради о простору који је инспиративан и може дати низ корисних и 
конструктивних решења, могуће је расписивање  јавних архитектонских и 
урбанистичких конкурса уколико надлежни органи донесу такву одлуку.

1.12.      Остали елементи значајни за спровођење
              Плана  детаљне регулације

      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.);
               - брана
                                   
                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 пословно-стамбеног карактера
-Објекти угоститељског карактера
-Објекти спортског карактера
-Смештајни капацитети
-Објекат и обележје верског карактера
-Водопривредни објекти-брана, мини-хидроелектрана,
-Објекти инфраструктуре – платои за камповање, саобраћајнице ,паркинг 

простор, водовод, канализација, електро мрежа, телефонске инсталације;
-Уређене зелене површине;
- Шетне стазе
- Видиковци



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). 

Обликовање јавних и осталих објеката ускладити са народним 
градитељством овог краја.

Приликом изградње објеката неопходно је придржавати се следећих 
Закона, прописа и правилника: Правилник о општим санитарним условима које 
морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (“Сл. гласник РС”, 
бр.47/06), Закон о водама (“Сл. гласник РС”, бр.30/10), Правилник о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл. 
гласник РС”,бр. 92/08),Закон о сахрањивању и гробљима  (“Сл. гласник СРС”, 
бр.20/77, 24/85, и “Сл. гласник СРС”,бр.53/93, 67/93, 48/94,101/05), Правилник о 
минималним техничким санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање 
угоститељских објеката “Сл. гласник РС”, 41/2010) и Правилник о санитарно-
хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе (“Сл. гласник РС”, 6/97 и 52/97).

        Забрањена изградња

Није дозвољена изградња објеката који би угрозили коришћење основне 
намене простора  као и објеката који негативно утичу на околину у смислу загађења 
животне средине буком и испуштањем велике количине штетних гасова (Закон о 
заштити природе бр.135/04; уредбе и правилници истог закона).

          2.2      Услови за формирање грађевинске парцеле 

                     Облик и величина грађевинских парцела дефинисана је на графичком 
прилогу број 5 “Намена површина ” и састављена је од делова катастарских 
парцела. 

Учешће делова катастарских парцела дефинисаће се Пројектима 
парцелације и препарцелације. 

Величина и облик грађевинских парцела за новопројектоване  објекте 
формираће се од:               

 - постојећих катастарских парцела;   
                  - парцелацијом;
                  - препарцелацијом;
                  - исправком граница парцела;
 

      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.
                 Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на мањој удаљености од 
10,00м од предметног државног пута  II  реда, рачунајући од спољне ивице 
земљишног путног појаса предметног државног пута.
 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.                                



 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 заузетости 
                 грађевинске парцеле

-Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 
парцеле под зградама (укључујући све зграде ) у односу на површину утврђене 
парцеле у овом Плану.
                 Индекс заузетости за новопројектоване објекте у  у складу са Законом о 
планирању и изградњи члан 31(Сл.гл. РС број 72/09 и 81/09-исп., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС).
                 Индекс заузетости за новопројектоване објекте (апартмане) је 30%.

          2.5.    Највећа дозвољена спратност и висина објекта

-Спратност новопројектованих угоститељских објеката : од  П+0 до П+ПК;
-Спратност новопројектованих пословних објеката: од П+О до  П+ПК;
-Апсолутна висина нових објеката: максимум 9,00м.

            2.6.   Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
     и удаљеност објеката од границе парцеле

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката као и објеката у 
прекинутом низу и двојних објеката износи половину висине вишег објекта.Она се 
може смањити за четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 
отворе на просторијама за становање, али не може бити мања од 4,00м. Ако један 
од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.

           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 примарних објеката и уколико то дозвољавају прописани 
урбанистички параметри.

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

Главна концепција овог Плана детаљне регулације се заснива на 
правилном  функционисању туристичко-спортских садржаја и објеката, а саобраћајни 
систем је у функцији партерног уређења и објеката високоградње  , тако да је 
саобраћајно решење као и приступ парцели и паркирање возила детаљно разрађено 
на графичком прилогу.

      
             2.9.   Услови архитектонског обликовања, врста материјала 

      и завршна обрада

Приликом архитектонског, односно естетског обликовања појединих 
елемената објеката треба користити углавном елементе савремене архитектуре 
инспирисане народним градитељством овог поднебља.



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).

Услови за формирање камп-насеља

У оквиру простора за формирање камп-насеља предвиђен је део за камп-
приколице и део за постављање шатора.

Простор за формирање камп-насеља треба да задовољи следеће 
критеријуме:

-функционалност
-рационалност
-естетику
-атрактивност
-уклапање у простор и околину
-целовитост и континуитет
Елементе које треба да садржи камп су следећи:
Паркинг у самом кампу (по потреби)
Улаз - главни улаз за аутомобиле и пешаке као и посебан улаз за 

евакуацију и противпожарна возила.
Простор за пријем гостију и видно истакнуте информационе табле.
Простор за чување, припрему и дистрибуцију хране по свим хигијенско-

санитарним условима и стандардима.
Камп мора да буде опремљен комплетном инфраструктуром-вода за пиће, 

санитарни чвор (канализација, септичке јаме, преносиви хемијски тоалети), 
електрична енергија.



У оквиру кампа део простора треба опремити високим и ниским растињем
Простор предвиђен за камп обавезно треба оградити и сигурносно 

обезбедити а све према важећим прописима и Правилнику о стандардима за 
категоризацију угоститељских објеката за смештај (Сл. лист РС бр.41/2010; 103/2010; 
99/2012).

Додатна опрема кампа зависи од саме категоризације камп-насеља.

2.10.    Услови ограђивања

Због специфичности објеката, предвиђено је ограђивање само спортских 
терена и камп-насеља. Спортске терене треба оградити жичаном оградом са 
челичним стубовима висине од 4,00м до 6,00м. Камп-насеље треба такође оградити 
жичаном оградом  збок контролисаног уласка и изласка из самог кампа а све према 
стандардима и прописима за овакву врсту објеката. 

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

В  аздух  

За оцену локације на којој је предвиђена изградња туристичко-спортског 
комплекса  а  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 спортског комплекса, треба да буду одведене у постројење 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 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-рекреативног комплекса “Бараница”, 
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-рекреативног комплекса 
“Бараница”, 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-рекреативног комплекса “Бараница” 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.

    Број:                                       Општина                             Председник скупштине
                    Књажевац                                              
                                                                                               ____________________

                                                               Драган Манчић,



Садржај Плана детаљне регулације   спортско-рекреативног   
комплекса “Бараница”

А. Списак прилога уз ПДР   спортско-рекреативног комплекса   
“Бараница”

1. Решење о регистрацији ЈП “Дирекције за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац”- Књажевац

2. Решење о одређивању одговорног урбанисте и изјава
3. Лиценце
4. Одлука о приступању изради ПДР-а спортско-рекреативног комплекса 

“Бараница”
5. Учесници у изради Плана
6. Извештај Комисије за јавни увид и стручну расправу
7. Одлука о  усвајању ПДР-а спортско-рекреативног комплекса “Бараница”

Б. Урбанистичко-технички део  ПДР-а    спортско-рекреативног   
комплекса “Бараница”

Б.1.   Текстуални део

I  Полазне основе

1. Опис, образложење о приступању изради   ПДР-а спортско-рекреативног 
комплекса “Бараница”
 1.1. Извод из планова вишег реда

2. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта  ПДР-а спортско-рекреативног 
комплекса “Бараница”

II 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, мере заштите живота и здравља људи

   и заштита 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
     приступачности

                1.7. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцеле
                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 могуће радити Урбанистичке пројекте



                1.11. Локације за које је препоручљиво расписивање 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 утврђени 
         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 заузетости и изграђености 
          грађевинске парцеле
  2.5.  Највећа дозвољена спратност и висина објекта
  2.6.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и 
          удаљеност објеката од границе парцеле
 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 и завршна
          обрада
  2.10. Услови ограђивања

                   2.11. Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске,безбедносне
            и заштите од пожара
  2.12.  Посебни услови за изградњу објеката

3. Смернице за спровођење Плана

Б.2.   Графички  део

 1.   Извод из Просторног плана општине ---------------------1:50000          
 2.   Катастарски план са границом плана

                        и координатама тачака границе---------------------------- 1:1000
 3.   Постојећа намена површина--------------------------------  1:1000
 4.   Режим коришћења грађевинског земљишта-----------  1:1000
 5.   Новопројектована намена површина---------------------  1:1000
 6.   Саобраћајно решење са нивелацијом
       и регулацијом (карактеристични попречни и подужни
       профили)----------------------------------------------------------   1:1000
6а.  Подужни профили- деоница 1------------------------------   1:100/1000
 7.   План мреже инфраструктуре--------------------------------  1:1000


