
                         План генералне регулације Књажевца

1. Просторни обухват Плана генералне регулације Књажевца  

          Просторни обухват ПГР-а (у даљем тексту: Планско подручје) утврђен је 
Одлуком о изради Плана генералне регулације Књажевца (бр. 350-39/2009-01 од 
23.12.2009. године). Планско подручје обухвата делове катастарских општина 
Књажевац и Трговиште у укупној површини од 1766,00 ha.

Граница Планског подручја
Граница почиње од тромеђе катастарских општина Штипина; Горње Зуниче и 

Књажевац и иде у правцу истока граничним белегама бр. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; и 9; до 
кат. парцеле бр. 1750. Граница скреће у правцу југа и иде међним линијама кат. 
парцела бр. 1750 и 1749; 1751 и 1749; 1742/3 и 1749; 1742/3 и 1742/4; 1742/2 и 
1742/4; 1756/3 и 1742/4; 1756/3 и 1742/1; 1756/7 и 1742/1; 1756/7 и 1759/5;
Граница затим прелази пут КП бр. 1732  и иде међним линијама кат. парцела бр. 
1769/11; 1769/1 и пута кат. бр. 1732. 

Граница даље наставља у истом правцу међним линијама КП бр. 1769/1 и 
1769/5; 1757 и 1962; 1957 и 1949/3; 1957 и 1937; 1769/1 и 1937; затим  наставља 
међном линијом КП бр. 1771 и 1769/1 ка југоистоку и по истом правцу сече КП бр. 
1769/14 и 1769/15 до тромеђе КП бр.1769/3, 1769/4 и 1769/15. У истом правцу 
граница прелази пут КП бр. 6186/1 и наставља међним` линијама кат. парцела бр. 
1778 и 1779; 1779 и 1780. Граница даље иде линијом кат. парцела бр. 1780; 1783; 
1784; 1785; 1786; 1791; 1792; 1798; 4008; 4006; 4007; 4022; 4023; 4024; 4025 и пута 
КП бр. 6187. Граница затим прелази пут КП бр. 6200 и у иастом правцу наставља 
међном линијом кат. парцела бр. 4070 и 4071, пресеца кат. парцелу бр. 4073; 4081; 
4104 до тромеђе кат. парцела бр. 4090; 4100 и 4101. Граница даље наставља 
међним линијама кат. парцела бр. 4100 и 4101; 4105 и 4101; 4106 и 4101; 4106 и 
4113; 4107 и 4113; 4108 и 4113; 4109 и 4112; 4109 и 4110; прелази пут КП бр. 6199 и 
у истом правцу наставља међним линијама кат. парцела бр. 4298 и 4302; 4305 и 
4298; 4309 и 4298; 4309 и 4301; 4313 и 4301; 4314 и 4301; 4315 и 4362; 4316 и 4362; 
4317 и 4362; 4342 и 4362; 4341 и 4362; до кат. парцеле бр. 4340 прелази пут кат. бр. 
4362 и иде међном линијом кат. парцела бр. 4334 и 4335 прелази поток кат. бр. 6215. 
Граница прелази границу КО Књажевац и КО Трговиште и у правцу југа наставља 
међним линијама кат. парцела бр. 106/2 и 186; 106/1 и 186; 108 и 186; 109 и 186; 184 
и 109; 76 и 109; 76 и 110; 76 и 116; 76 и 117; 76 и 118; 75 и 118; 75 и 119; 75 и 73; 74 и 
73; прелази пут КП бр. 3513 и наставља међним линијама кат. парцела бр. 247 и 249; 
248 и 249; 250 и 249; 251 и 249; 252 и 249; 259 и 252; 259 и 260;

Граница затим прелази пут КП бр. 3514 и поток КП бр. 3507 и наставља 
међним линијама кат. парцела бр. 1237 и 1236; 1237 и 1235; 1237 и 1234; 1237 и 
1216/2; 1215 и 1216/1; 1207 и 1216/1; 1202 и 1216/1; 1201 и 1216/1; 1197 и 1216/1; 
1196 и 1195; 1193 и 1195; 1193 и 1194; 1190 и 1194; 1190 и 1188; 1189 и 1188; 1179 и 
1188; 1179 и 1178. Граница прелази пут КП бр. 1167 и иде међним линијама кат. 
парцела бр. 1177, 1127; 1126 и пута КП бр. 1183; 1124 и 1270.

Граница затим скреће у правцу југа прелази поток КП бр. 3518 и наставља 
међним линијама кат. парцела бр. 1705 и 1706; 1705 и 1707; 1705 и 1708; прелази 
пут КП бр. 3520 и наставља међним линијама кат. парцеле бр. 1723 и 3520; 1721 и 
3520; 1721 и 17191721 и 1720; 1722 и 1720; 1729 и 1720; 1730 и 1720; 1736 и 1720; 
1736 и 1718; 1736 и 1717; 1736 и 1737; 1736 и 1738; 1739 и 1738; 1740 и 1741; 1740 и 
1743; 2023 и 1743; 2023 и 2022; 2023 и 2024; 2027 и 2024; 2027 и 2025; 2027 и 2026; 
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до пута кат. бр. 2047 где скреће у правцу запада међним линијама кат. парцела бр. 
2027; 2028; 2029 и пута 2047. Затим граница скреће у правцу југа прелази пут КП бр. 
2047 и наставља међним линијама кат. парцела бр. 2065 и 2062; 2065 и 2063; 2067 и 
2063; 2070 и 2071; 2072 и 2071; 2072 и 2080; 2073/2 и 2080; 2075 и 2080; 2077 и 2080; 
2078 и 2080; 2078 и 2082; 2082 и 2083; 2084 и 2054. Граница даље прелази пут КП 
бр. 1978 и наставља међним линијама кат. парцела бр. 1978 и 1977; 1970 и 1977; 
1970 и 1970/2.

Граница затим прелази пут КП. бр. 3519 и наставља међним линијама кат. 
парцела бр. 3519 и 1966; 2923 и 1966; 2924 и 1966; 2925 и 1963; 2925 и 1900; 2956 и 
1900; 2968 и 1900; 2969 и 1900; 2975 и 1900; 2976 и 1900; 2979 и 1900. Граница даље 
у истом правцу прелази пут КП бр. 3524 и реку КП бр. 3510 и наставља међним 
линијама кат. парцела бр. 3007 и 1900; 3008 и 3004; 3009 и 3024/1; 3009 и 3011; 
3003/1 и 3011; 3003/1 и 3014; 3003/1и 3015; 3003/2 и 3015; 3003/2 и 3002/1; 3003/2 и 
3002/2; 3002/2 и 3001; 3018 и 3001; 3018 и 3029; 3019 и 3024/4; 3020 и 3024/4; 3021 и 
3024/4; 3023/1 и 3024/4; 3023/2 и 3024/4; 3024/2 и 3024/4; 3024/5 и 3024/4; 3522 и 
3024/4. Граница скреће у правцу запада међним линијама кат. парцела бр. 2855 и 
2823; 2855 и 2825/1; 2826 и 2825/1; прелази регионални пут Књажевац – Пирот кат. 
бр. 3512 и у истом правцу наставља међним линијама кат. парцела бр. 2813 и 2814; 
2813 и 2815; 2813 и 2816/2; 2812 и 2816/2; 2810 и 2816/2; 2810 и 2816/2; Граница 
затим прелази Трговишки Тимок кат. бр. 3509 до тромеђе кат. парцела бр. 3509; 
2437 и 2438/1. Затим скреће у правцу северозапада међним линијама кат. парцела 
бр. 2438/1 и 3509/1; 2438/2 и 3509/1; 2439 и 3509/1; 2440 и 3509/1; 2441 и 3509/1; 
2442 и 3509/1; 2493 и 3509/1; 2508 и 3509/1; 2514 и 3509/1; 2515 и 3509/1; 2516; 
3509/1; 2518 и 3509/1; 2517 и 3509/1; 2519 и 3509/1; 2520/1 и 3509/1; 2520/2 и 3509/1; 
2521 и 3509/1; 2522 и 3509/1; 2523 и 3509/1; 2221 и 3509/2; 2220 и 2221; 3509 и 2221; 
до границе КО Књажевац и КО Трговиште.

Од граничне белеге бр. 20 граница скреће у правцу југозапада и иде 
праволинијски преко кат. парцела бр. 4532 и 4542 до КП бр. 4543 даље наставља 
међним линијама кат. парцеле бр. 4543 и 4542 прелази пут кат. бр. 6203 и у истом 
правцу наставља међним линијама кат. парцела бр. 4664 и 4667; 4664 и 4666; 4663 и 
4666; 4663 и 4665; 4662 и 4665; 4662 и 4707; 4662 и 4712; 4661 и 4712; 4658 и 4712; 
4657 и 4712; 4649 и 4717; 4649 и 4718; 4649 и 4719; 4649 и 4723; 4724 и 4723; 4724 и 
4740; 4740 и 4739; 4738 и 4739; 4739 и 4733; 4729 и 4733; 4730 и 4733; 4731 и 4733; 
4731 и 4732; 4752 и 4759; 4753 и 4759; 4749/3 и 4758/1; 4749/3 и 4758/2; 4749/3 и 
4757; 4754 и 4749/1; 4779/15 и 4779/16.

Граница затим прелази пут КП бр. 6206 и наставља међним линијама кат. 
парцела бр. 4780/65и 4780/81; 4780/11 и 4780/81; 4797 и 4798; 4799 и 4798; 4799 и 
478/19; 4800 и 5862/2; 4801 и 5862/2; 4803 и 5862/2; 4804/1 и 5862/2; 4805 и 5862/27. 
Граница затим скреће у правцу северозапада међним линијама кат. парцеле бр. 
5862/23 и 4805; 5862/23 и 5862/24; 4857/1 и 5862/24; 4857/1 и 5862/26; 4857/1 и 
5862/1; 4857/1 и 5862/19; 4857/1 и 5862/18; 4857/1 и 5862/16; 4857/1 и 5862/14; 4857/1 
и 5862/12; 4857/1 и 5862/10.

Граница од тромеђе кат. парцела бр. 4857/1; 5862/10 и 5862/8 скреће у 
правцу југозапада праволинијски иде преко парцеле бр. 4857/1 до тромеђе кат. 
парцела бр. 4857/1; 5859 и 5860 и даље наставља међним линијама кат. парцела бр. 
5859 и 4857/1; и 4857/1 5856 и 4857/1; прелази пут кат. бр. 6182 и наставља у правцу 
запада међним линијама кат. парцела бр. 5635/2 и 5634; 5632/1 и 5634; 5632/1 и 
5633; 5632/1 и 5632; 5636 и 5632; 5636 и 565629; 5636 и 5628; 5637 и 5628; 5645 и 
5628; 5646 и 5628; до Сврљишког Тимока КП бр. 6161.
Граница затим скреће у правцу запада и иде међним линијама кат. парцела бр. 5646; 
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5647; 5648; 5582; 5581; 5583; 5584; 5577; 5585; 5586; 5588; 5589; 5590; 5591 и Тимока 
КП бр. 6161.

Граница затим скреће у правцу севера, прелази Сврљишки Тимок КП бр. 
6161 и наставља између кат. парцела бр. 5595/1 и 5597, прелази пругу кат. бр. 6177 
и иде међном линијом кат. парцела бр. 5606/3 и 5606/2, прелази пут кат. бр. 6184 и у 
истом правцу наставља међним линојама кат. парцела бр. 5283 и 5284; 5282 и 5284; 
5278 и 5284; 5278 и 5281; 5278 и 5280; 5293 и 5278; 5293 и 5279; 5295 и 5279; 5295 и 
5297; 5296 и 5297; 5296 и 5298; 5322 и 5321; 5325 и 5321; 5325 и 5326; 5327 и 5326; 
5329 и 5326; 5329 и 5331; 5330 и 5331; 5338 и 5331; 5338 и 5336; 5338 и 5337; 5338 и 
5339; 5338 и 5344; 5344 и 5277; 5345 и 5277; 5347 и 5277; 5350 и 5277; 5353 и 5277; 
5354 и 5277; 5354 и 6211; 5354 и 5113, прелази пут КП бр. 5355 и наставља међном 
линијом кат. парцела бр. 5356 и 5355, прелази пут КП бр. 5375 и наставља међном 
линијом кат. парцела бр. 5420 и 5375, прелази пут КП бр. 6228 и даље наставља у 
правцу југозапада граничном линијом КО Глоговац и КО Књажевац преко граничних 
белега бр. 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7 до кат. парцеле бр. 2461 где скреће у правцу севера 
међном линијом кат. парцела бр. 2462 и 2461 пресеца кат. парцелу бр. 2460 и пут 
кат. бр. 6210 и у истом правцу наставља мећним линијама кат. парцела бр. 2414 и 
2413/1; 2404 и 2413/2; 2414 и 6193; 2415 и 6193; 2415 и 2521; 2415 и 2538; 2415 и 
2539; 2415 и 2540; 2415 и 2411; 2415 и 2407; 2415 и 2406; 2415 и 2401; 2415 и 2400; 
2415 и 2398; 2415 и 2397; 2415 и 2396;

Граница прелази пут КП бр. 6191 и у истом правцу наставља међним 
линијама кат. парцела бр. 2394 и 2416; 2393 и 2416; 2392 и 2416; 2376 и 2416; 2375 и 
2416; 2375 и 2417; 2373 и 2417; 2473 и 2418; 2472 и 2418; 2371 и 2418; 2341 и 2371; 
2342 и 2371; 2343 и 2371; 2345 и 2371; 2365 и 2371; 2365 и 2366.

Граница прелази пут КП бр. 2364 и наставља у истом правцу међним 
линијама катастарских парцела бр. 2351 и 2361; 2352 и 2361; 2352 и 2360; 2352 и 
2359; 2352 и 2357; 2352 и 2356; 2336 и 2335; 2331 и 2332; 2330 и 2329 до граничне 
белеге бр. 7 КО Грезна. 

Граница затим скреће у правцу североистока и иде граничним белегама бр. 
7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 до тромеђе катастарских општина Књажевац, Грезна и Каличина. 
Од тромеђе граница скреће у правцу југоистока границом КО Каличина и КО 
Књажевац преко граничних белега бр 1; 2 и 3, граница наставља у истом правцу 
међним линијама кат. парцела бр. 2206/1 и 2801; 2206/2 и 2801; 2206/2 и 2820; 
2206/2 и 2841.

Од тромеђе кат. парцела 2841; 2842 и 2207/2 скреће у правцу североистока 
преко кат. парцеле бр. 2207/2 до кат. парцеле бр. 2207/1 и иде међном линијом кат. 
парцела бр. 2207/1 и 2207/2, прелази пут кат. бр. 6185 наставља међном линијом 
кат. парцела бр. 2196 и 2197 до граничне белеге бр 10 КО Књажевац и КО Каличина. 
Граница у правцу североистока наставља границом КО Каличина и КО Књажевац до 
тромеђе КО Каличина, КО Штипина и КО Књажевац где скреће у правцу истока и иде 
границом КО Штипина и КО Књажевац преко граничних белега бр. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; и 23 до тромеђе КО Штипина; КО 
Горње Зуниче и КО Књажевац где је граница почела. 

Планским подручјем ПГР-а обухваћена је већа површина у односу на ГУП 
из 1989. године са циљем да се планским мерама контролише начин коришћења 
рубног подручја града, с једне стране, и с друге да се обезбеди простор за ширење 
града за случај повећаних потреба у односу на планиране.
Планирано грађевинско подручје Књажевца обухвата површину од око 916,00 ha. 
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2. Подела простора на посебне просторне целине и зоне

Планско подручје ПГР-а Књажевца има четири велике просторне целине које 
су ограничене водотоцима. Западно од леве обале Сврљишког и Белог Тимока 
налази се прва просторна целина чији стамбени део чини Прву месну заједницу. 
Између леве обале Трговишког и десне обале Сврљишког Тимока налази се 
централни део Планског подручја чији стамбени део чини Другу месну заједницу. 
Источно од десне обале Трговишког и Белог Тимока налазе се трећа и четврта 
просторна целина. Стамбени делови треће просторне целине (насеља "Дубрава" и 
"Бошево") чине Трећу месну заједницу и четврте просторне целине чини Месна 
заједница Трговиште.

Прва просторна целина садржи, поред становања, значајан део који је 
намењен привредним активностима, (индустрији, МСП, сервисима, пољопривреди), 
пословању и јавним службама и мањи део комуналним објектима (водовод, гробље, 
ПОВ, ком. отпад) и услугама.

Централна просторна целина садржи, поред становања, највећи део 
централних функција и јавних служби, пословања, услуга, спорта и рекреације. Ту су 
и значајни комунални објекти и површине.

Трећа просторна целина, поред становања, обухвата велику зону намењену 
привреди (индустрији) и пословању (МСП) и мању површину намењену јавним 
службама (центар МЗ, школа, дечја установа).

Четврта просторна целина (Трговиште) претежним делом садржи становање и 
површине намењене пољопривреди.

Четри велике просторне целине могу се поделити у односу на постојећу и 
планирану намену површина на мање просторне целине (потцелине). Површине 
намењене становању могу се поделити на двадесетак потцелина (блокова) слично 
подели у ГУП-у из 1989. године. Зоне индустирије и пословања представљају, 
такође, посебне потцелине, као и површине намењене комуналним активностима, 
спорту и рекреацији, пољопривреди и шумама и сл. 

Посебну просторну потцелину представља уже централно градско подручје 
где су смештене скоро све централне градске функције, као и већи део пословања, 
услуга и јавних служби. 

Наведене просторне целине и потцелине могу се идентификовати на карти 3: 
"Концепт намене површина" и на слици 1: "Границе Планског подручја и просторних 
целина". 

3. Претежна намена земљишта по зонама и целинама
  

Табела:
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         Концепт организације простора

У нареденом периоду се не предвиђа повећање броја становника у граду. 
Истовремено очекује се умеренији привредни раст и ограничени обим 
инвестиционих активности, па су и концепт и полазишта просторног развоја града  у 
наредном периоду усклађени са таквим предвиђањима.
           1) Ограничење просторног ширења града. Планским подручјем ПГР-а 
обухваћен је преостали део Трговишта као и део рубне зоне града где је присутна 
непланска изградња (поред међуградских саобраћајница, "Ластавичко поље" и др.) 
чиме је делимично повећано грађевинско подручје. У тим границама има могућности 
за нову стамбену изградњу путем реконструкције и погушћавања и ван планског 
периода. Пољопривредно и шумско земљиште обухваћено границом Планског 
подручја представља заштитни појас на коме се успоставља ригидни режим 
контроле (непланске) изградње.
         2) Урбанистичке целине и потцелине. Задржава се постојећа подела градског 
подручја на три месне заједнице које се поклапају са одговарајућим просторним 
целинама којих има четири. Месне заједнице би 2020. године имале између 5-8.000 
становника што се може сматрати прихватљивим. У оквиру месних заједница, 
односно, просторних целина може се идентификовати већи број стамбених блокова 
који представљају урбанистичке потцелине па се на том нивоу могу срачунати 
показатељи о изграђености, настањености и сл. Поред становања, које заузима 
највећи део градске територије, могу се идентификовати и друге постојеће и будуће 
намене површина, као што су: индустрија, јавне службе, зелене и спортско-
рекреативне површине и др.
       3) Реконструкција саобраћајног система. Саобраћај представља један до 
најизразитијих проблема у функционисању града. Укупан транзитни  саобраћај још 
увек пролази кроз уже градско подручје а његов већи део кроз градски центар. 
Постојећа изграђеност градске територије и конфигурација терена представљају 
веома велико ограничење за реконструкцију градског саобраћаја и излажење 
прихватљивих решења за транзит. Неопходно је проблем транзитног саобраћаја 
решавати у етапама које су примерена актуелним потребама у саобраћају и реалним 
економским могућностима. Притом је неопходно дати приоритет, поред решавања 
проблема транзита, разрешавању конфликата између колског саобраћаја и функција 
ужег градског центра, односно, између колског, мирујућег и пешачког саобраћаја. 
         4) Уређење централног градског подручја. Централно градско подручје 
представља у пословном, функционалном, амбијенталном и архитектонско-
урбанистичком погледу највреднији и најатрактивнији део града. Градски центар у 
највећој мери одређује физиономију и идентитет града па се његовој организацији, 
изградњи и уређивању поклања највећа пажња. Код мањих и средњих градова 
рационално је развијати моноцентричну структуру, са једним доминантним центром. 
Књажевац, такође, нема оправданих разлога да одустане од развијања само једног 
градског центра, при чему би допунски центар у трећој месној заједници имао 
претежно снабдевачки карактер. 
        5) Ревитализација индустријских зона. Постојеће индустријске зоне заузимају 
доста велику површину (до 77,00 ha). Највећи део индустријских погона у овим 
зонама већ годинама није у функцији. С обзиром на комуналну опремљеност 
земљишта и постојеће индустријске објекте рационално је дати приоритет 
реконструкцији и ревитализацији постојећих индустријских комплекса уместо 
изградње нових на новим локацијама. 
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          6) Уређење туристичких и спортско-рекреативних површина. У наредном 
периоду треба дати приоритет уређењу целог градског подручја и, посебно, 
површина намењених туристичким и спортско-рекреативним активностима. 
Књажевац има добре услове за развој туризма и комплементарних садржаја у оквиру 
укупне туристичке понуде Општине и регионалног окружења.

4.    Регулационе и грађевинске линије саобраћајница

Регулационе и грађевинске линије саобраћајница (регулационе и грађевинске 
линије се поклапају) биће одређене у односу на осовине саобраћајница, које су 
дефинисане координатама  Y и  X и које су аналитички дате на одговарајућем 
графичком прилогу који је саставни део  Плана генералне регулације.

5.    Потребне нивелационе коте раскрсница улица 
       и површина јавне намене

Нивелете примарних градских и насељских саобраћајница су одређене у 
апсолутним вредностима. Коте нивелете су одређене на преломима нивелета. 
Апсолутне вредности кота нивелета су дате на одговарајућем графичком прилогу.

6.   Коридори  и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну
      и другу инфраструктуру

Уличну мрежу Планског подручја чини основна улична мрежа као и остале саобраћајнице. У 
оновну уличну мрежу спадају државни путеви I и II реда и главне градске саобраћајнице (примарне и 
секундарне, док у групу осталих саобраћајницаспадају приступне улице.

Кроз Планско подручје пролазе следећи државани путеви:
Државни пут: Ознака: Правац пружања:
Првог реда 25 Брана „ХЕ Ђердап“ – Граница АПКМ (Мердаре)
Другог реда 121 Вукања – Димитровград (веза са општинама Сокобања

и Пирот)
Другог реда 247 Брестовачка бања – Књажевац (веза са општином Бољевац)
Другог реда 247б Штипина - Вратарница

Према расположивим подацима основна улична мрежа на подручју ПГР-а има дужину од 29,4 
км,  а заједно са осталим улицама, укупна дужина уличне мреже износи 57,8  km. Готово целокупна 
улична  мрежа  има  севремени  коловозни  застор,  док  код  остале  уличне  мреже  готово  90%  има 
савремени застор. Укупна дужина тротоара дуж основне уличне мреже износи 31,4 km (1,06 метара 
тротоара/1 метру основне уличне мреже), а дуж осталих улица има 10,6 km тротоара (0,36 м тротоара/1 
м остале уличне мреже) 
 Стање уличне мреже на Планском подручју 

Месна 
заједниц
а

Основна улична 
мрежа (назив 
улице)

Дужина 
(м)

Тип 
саобраћајн
ице/Држав

ни пут 
(ознака)

Врста коловозног 
застора 
Асфалт 

(м)
Шљунак 

(m)

Тротоар 
(m)

Обележена 
паркинг места
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Све 
месне 
заједниц
е

Главне градске 
саобраћајнице - 
Укупно

11.565,00 11.565,00 16.740,00 150

Секундарне 
градске 
саобраћајнице - 
Укупно

17.848,00 17.398,00 380,00 14.707,00 92

ОСНОВНА 
УЛИЧНА МРЕЖА 29.413,00 28.963,00 380,00 31.447,00 242

Остале улице 28.394,00 34.929,00 1.005,00 10.550,00 85
УКУПНО СВЕ 
УЛИЦЕ

57.807,00 53,892,00 1.385,00 41.897,00 327

Структур
а (у %)

Главне градске 
саобраћајнице - 
Укупно

20,01% 21,46% 0,00% 39,96% 45,87%

Секундарне 
градске 
саобраћајнице - 
Укупно

30,88% 32,28% 27,44% 35,10% 28,13%

ОСНОВНА 
УЛИЧНА МРЕЖА 50,88% 53,74% 27,44% 75,06% 74,01%

Остале улице 49,12% 46,26% 72,56% 25,18% 25,99%
УКУПНО СВЕ 
УЛИЦЕ

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Стање паркирања
Паркирање  аутомобила  обавља  се  дуж  саобраћајница  и  на  издвојеном  површинама  за 

паркирање  –  јавно  паркирање.  На  месту  становања  користе  се  гараже,  дворишта  и  посбена  
паркиралишта унутар стамбених парцела,  на  локацијама индустрије/привређивања постоје  посебно 
уређени простори за паркирање.

Дуж основне уличне мреже има 242 обележена места а дуж остале уличне мреже још 85 места  
за паркирање, тако да дуж уличне мреже има укупно 327 обележених места за паркирање. У другој 
месној заједници сконцентрисано је око 70% расположивих места ( 228). На обележеним местима за  
паркирање обавља се наплата, тако да су укупни расположиви капацитети за паркирање на местима у 
јавној  употреби већи (ако би се узео коефицијент обрта од само 2,5 паркирања по једном паркинг  
месту, понуђени капацитет могао би да се процени на око 820 места).
Осим паркирања дуж уличних профила, на Планском подручју има 5 паркиралишта за јавну употребу.

Јавни превоз путника у друмском саобраћају

Са аутобуске станице у Књажевцу саобраћа 69 међуградских линија које остварују 69 полазака  
на дан. Такође постоји и 7 приградских линија које остварују 18 полазака на дан. Све сем једне линије 
полазе  са  железничке/аутобуске  станице  (преостала  полази  од  Дома  старих).  Укупна  дужина 
приградских линија износи 229 километара (детаљи дати у Tабели 9).

 Преглед локалних линија, стање
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Траса Врста 
линије

Дужин
а 
полуоб
рта (у 
км)

Средње 
време 
вожње 
(у мин.)

Број 
полаз
ака 
дан/п
ол/ у 
обрту

Радно време
Први 
полазак 
из 
књажевц
а (час и 
мин)

Послед
њи 
полазак 
из 
Књажев
ца (час 

Полазн
а 
станиц
а у 
Књажев
цу

Режим обнављања 
превоза

Књажевац-
Васињ-
Вина-
Грезна 
-Књажевац

Пригра
дска 27 60 4 06:30 18:20 Железн

ичка 
станиц
а

Непарним 
седмицама линија 
ради до Васиља (15 
км) а парним 
седмицама до Грезне 
(27 км)

Књажевац-
Равна-
Минићево-
Књажевац

Пригра
дска 36 60 1 05:15 Железн

ичка 
станиц
а

Свакодневно осим 
недеље и државних 
празника

Књажевац-
Штрбац - 
Доња 
Каменица

Пригра
дска 18 30 4 06:30 18:40 Железн

ичка 
станиц
а

Непарним 
седмицама реализује 
се први и трећи 
полазак из књажевца 
а парним седмицама 
други и четврти 
полазак из Књажевца

В. Поље - 
Зубетинац 
- 
Књажевац

Пригра
дска 42 81 3 13:15 18:15 Железн

ичка 
станиц
а

1,3 полазак из 
Књажевца радним 
даникма школске 
године а 2 полазак из 
Књажевца, 
свакодневно осим 
недељом и 
државним 
празницима до Бучка 
2, а понедељком, 
средом и суботом до 
Зубетинца (преко 
Стогазовца)

Књажевац 
- Минићево 
- Ново 
Корито

Пригра
дска 28 50 2 06:20 13:00 Железн

ичка 
станиц
а 

Први полазак средом 
целе године, сви 
поласци радним 
данима током 
школске године

Књажевац 
- Васиљ- 
Подвис

Пригра
дска 29 70 3 05:30 15:15 Железн

ичка 
станиц
а

1 и 3 полазак 
свакодневно осим 
недељом и 
државним 
празницима, а 2 
радним данима у 
току школске године

Ћуштица - 
Кална-Г. 
Каменица - 
Књажевац

Пригра
дска 49 82 1 15:20 Дом 

старих

Свакодневно осим 
недеље и државним 
празницима 

Укупно 229 18

Напомена: подаци изведени из Решења о регистровању реда вожње на територији општине Књажевац 
превозника МОТО-БОЕМ, д.о.о. за саобраћај и услуге (број 344-35/2010-06), од 1.06.2010. године.

На основу акта Општине одређене су улице дуж који се могу поставити линије јавног превоза 

9



путника. Истим актом одређене су и локације стајалишта. Обухваћене су следеће улице: Васе Пелагића, 
Карађорђева, Лоле Рибара, Трг Ослобођења, Бранке Динић, Цара Душана, Капларова, Књаза Милоша, 
22. Децембра,Војводе Путника, Миле Јулиног и Добривоја Радосављевића Бобија.

Стање железничке инфраструктуре
На подручју општине Књажевац налази се једноколосечна железничка пруга (Ниш) - Црвени 

Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште. Пруга је у лошем стању што је довело до увођења сталних 
ограничења брзине  чиме  се  увећало  време  путовања.  Такође  постојеће  стање инфраструктуре  на 
појединим деловима пруге захтева  увођење привремених ограничења брзине која  нису обрачуната 
приликом  израде  реда  вожње  (лагане  вожње),  што  доводи  до  кашњења  возова  и  поремећаја  у  
извршењу реда вожње.

Од 7 службених места за пријем и отпрему путника, на подрчју ПГР-а налази се железничка 
станица Књажевац. 

Према  расположивим  статистичким  подацима,  на  четири  станице  у  општини  Књажевац 
обављао се промет робе и путника. Број отпутовалих путника бележи значајан раст у 2008. години. 
Промет робе варира по годинама. Утовар робе бележи раст, док истовар бележи пад. Са железничке 
станице Књажевац отпутује око 76% свих отпутовалих путника са подручја Општине. Промет робе се од 
2007. године обављао искључиво са ове станице, док је у 2006. години на њој обављено 90% промета  
робе. (Tабела 10).

 Промет путника и робе на железничким станицама у општини 
Књажевац и на Планском подручју

Показатељ Године
2006. 2007. 2008.

Број станица 4 4 4
Отпутовали 
путници

59.938 59.723 84.504

ЖС Књажевац 45.835 45.588 65.012
ПРОМЕТ РОБЕ
Утовар 618 1.170 3.397
Истовар 5.530 1.861 1.654
Укупно 6.148 3.031 5.051
ЖС Књажевац
Утовар 405 1.170 3.397
Истовар 5.152 1.861 1.654
Укупно 5.557 3.031 5.051

 Ограничења и потенцијали

Ограничења  и  потенцијали  су  разматрани  применом  поступка  SWOT анализе,  којом  су 
посматрани: снага, слабости, могућности и претње од којих су прве три компоненте анализе везане за 
унутрашњи потенцијал Планског подручја у области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, док су 
претње везане за спољашње факторе.

Снаге и могућности су: 
− положај на државном путу првог реда (бр.25) и железничкој прузи (припада класи 

осталих пруга) чини подручје ПГР-а доступном ширем подручју а преко Зајечара и 
Ниша оно је повезано са паневропским коридором X. Преко друмско – 
железничких веза подручје ПГР-а је  отворено ка водном (паневропски коридор 
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VII)  и ваздушном саобраћају (аеродром „Константин Велики“ у Нишу на 
удаљености од око 90 минута омогућава ефикасну повезаност са градовима 
Региона и Европе);

− постојећа мрежа државних путева другог реда чини подручје ПГР-а повезаним са 
суседним општинама и Округом;

− мрежа локалних путева која се углавном грана са држваних путева I и II реда чини 
подручје ПГР-а доступним осталим насељима у Општини;

− високо учешће коловоза са савременим застором Основне уличне мрежа 
омогућава квалитетну доступност главним урбаним функцијама;

− раније веома развијене привредне активности, чијим би оживљавањем поново 
ојачао економски потенцијал Општине створиле би се могућности за изналажење 
решења везаних за решавање проблема истакнутих у пољу.

Слабости и претње за развој саобраћаја су: 
− услови терена ограничавају могућност развијања ефикасне уличне/мреже 

државних путева без значајних улагања;
− неадекватно решено вођење транзитних токова кроз подручје ПГР-а (које за сада 

не представља озбиљнију сметњу због релативно ниског обима саобраћаја) услед 
ограничене могућности за изналажење економски прихтављивог решења које 
диктира топографија терена;

− систем јавног општинског превоза путника чији је развој започет увођењем 
линијског превоза 2010. године још увек не испољава своје пуне ефекте, чиме је 
ограничена једнака доступност из насеља ка Подручју ПГР-а и обрнуто свим 
становницима Општине.

− Јавно паркирање је претежно решено дуж уличних профила основне уличне 
мреже што умањује њихов капацитет.

− близина Зајечара (центар Округа) и Ниша (трећег града по величини у Србији) са 
знатно јачим демографским и економским потенцијалом може се појавити као 
препрека убрзанијем активирању привредних активности у Општини, а посебно у 
њеном центру; ово захтева улагање више напора у промовисање потенцијала 
Општине, с једне стране, и убрзанијег решавања питања побољшане њене 
саобраћајне доступности, с друге; ово је такође озбиљна претња везана за развој 
Планског подручја;

− даље одлагање решавања транзитног саобраћаја, нарочито оног везаног за 
државне путеве М-25 и Р 121 може да угрози развој (привредни)  Планског 
подручја и појача негативне утицаје по животну средину. 
Анализирајући алтернативне могућности за решавање проблема транзита у 

граду оцењено је да:
-најбоље услове са функционалног и економског становишта, при 
садашњим условима саобраћаја и очекивањима у наредних 10-15 година, 
нуди решење трасе заобилазнице у правцу Ниш-Зајечар које је поставио 
ГУП из 1989. године (уз извесне корекције трасе и профила саобраћајнице)
-не постоји могућност другачијег решења транзита у правцу Пирот-Бољевац 
од оног које је понуђено у идејном пројекту Института за путеве из Београда 
а које предвиђа вођење заобилазнице дуж десне обале Трговишког Тимока 
и железничке пруге. Ова саобраћајница би истовремено решила и проблем 
саобраћајног повезивања индустријске зоне поред железничке станице.
Тешко је у овом тренутку предвидети перспективу изградње аутопута на 
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правцу Ниш-Зајечар. Траса таквог аутопута би свакако морала да заобиђе 
градску територију и то са западне стране ван подручја предвиђеног за 
перспективно ширење града. Траса аутопута би морала претходно да буде 
испитана генералним пројектом. 
Измештањем транзитног саобраћаја из централног градског подручја 
ствара се могућност за проширење пешачке зоне у том делу града.

Уређење водотока и хидротехничка инфраструктура

Хидрографија на подручју општине Књажевац је добро развијена, са сливовима 
три Тимока – Трговишким, Сврљишким и Белим - који имају специфична отицања 
1,5÷2 пута већа од републичког просека (5,7 L/s∙km2).
Захваљујући систематским активностима на градњи водовода општина Књажевац је 
добро подмирена квалитетном водом. Књажевачки водовод је већ добио карактер 
регионалног субсистема, јер поред поузданог снабдевања града Књажевца 
подмирује потребе и 22 долинска насеља дуж Белог Тимока све до "Минићева", као 
и нека насеља у доњем делу слива Трговишког Тимока, укупно око 19.600 
становника. Водовод Књажевца има два изворишта доброг квалитета: главно 
извориште "Сињи Вир" и извориште "Језава". Капацитети: "Сињи Вир" је сада у 
опсегу 70÷200 L/s, а "Језава" -  8÷35 L/s. 

Због цене воде која не покрива ни трошкове просте репродукције, лошег 
степена наплате и нерегистованих прикључака – одржавање система је било лоше, 
тако да су губици високи (и преко 40%), па је неопходна ревитализација система. 
Резерва система лежи у смањивању губитака у мрежи и у рационализацији 
потрошње довођењем цене воде до економске цене, која би у целости покрила све 
производне трошкове, као и трошкове одржавања система и заштите изворишта.
Стање санитације насеља на подручју Општине је лоше. Канализација за отпадне 
воде у Књажевцу покрива око 80% града, и у њу се без предтретмана уливају и 
отпадне воде привредних предузећа. Преко магистралног колектора Ø 600 отпадне 
воде се доводе до ПС где се препумпавају у бетонску таложницу, одакле се без 
пречишћавања испуштају у Сврљишки Тимок. То концентрисано загађење 
радикално квари квалитет вода читавог тока Белог Тимока. То у топлим и 
маловодним периодима синергетским деловањем (мали протоци + високе 
температуре воде + мали садржај кисеоника у води + утицај загађења) доводи до 
екстремних еколошких последица  - до масовног угинућа риба од којих се река 
касније дуго не може да опорави. Санитација села-приградских насеља је врло 
лоша. Отпадне воде домаћинстава  из стаја се преко провизорних септичких јама, 
које нису вододрживе, усмеравају према најближем окружењу. Водотоци се врло 
често користе за одлагање чврстог отпада, што веома погоршава стање квалитата 
вода у свим долинским рекама. 

Долински делови Општине су угрожени поплавама бујичног карактера. На 
потезу кроз град регулисан је Сврљишки Тимок регулацијом урбаног типа док је. 
Трговишки Тимок само делимично уређен. Потребно је да се регулације водотока 
заврше у границама Планског подручја. На подручју града је и поток Чивлик који се у 
време киша великог интезитета и плави делове градског подручја. Бели Тимок плави 
обрадиве површине низводно од Књажевца, при ушћу Валевачке реке и све до с. 
Змијанца. На том потезу корито је веома настабилно, те је неопходна регулација у 
циљу стабилизације корита и заштите приобаља од бујичних поводња. Регулационе 
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интервенције захтевају и доњи токови Грезанске реке, Коритске реке и Јелашнице. 

Потенцијали

Важан развојни ресурс у области вода је врло развијена хидрографија са 
Трговишким, Сврљишким и Белим Тимоком који пресецају целу територију Општине, 
са  долином која је погодна за реализацију саобраћајних и линијских 
инфраструктурних система.

Садашња изворишта Књажевца – "Сињи Вир" и "Језава" – представљају 
драгоцен водни потенцијал највишег нивоа, који омогућава квалитетно и поуздано 
снабдевање водом Књажевачког субсистема, сада аутономног, који ће се у 
будућности уклопити  у Тимочки регионални систем за снабдевање водом насеља. Та 
изворишта захтевају највиши ниво заштите у непосредној и ужој зони заштите, али и 
на читавом хидрогеолошком сливу.

Простор за акумулацију "Градиште" на Алдиначкој реци (НУ330 mнм, 
запремине 17×106 m3) је потенцијал који се мора заштитити, јер је то један од ретких 
профила на подручју Општине на коме се може реализовати врло важна чеона 
акумулација са сезонским регулисањем, неопходна за уређење водних режима, 
коришћење и заштиту вода Трговишког и Белог Тимока.

Мада се налази ван разматраног подручја потенцијална акумулација 
"Околиште" на Околишкој реци, у горњем току Сврљишког Тимока (НУ520 mнм, 
запремина 15×106 m3) је важна за подручје општине Књажевац, јер треба да 
побољша водне режиме на Сврљишком Тимоку и у зони Књажевца, ублажи поводње 
и повећа мале воде. 

Акумулуција "Грлиште" на Грлишкој реци је ван подручја Општине, али је врло 
важна за стварање обједињеног и поузданог регионалног система, спајањем у 
технолошку целину два субсистема – Књажевачког и Зајечарског. 
Акумулација "Боговина" – планирана у ППРС као извориште регионалног ранга и 
наизглед удаљена од Књажевца (општина Бољевац), важна је и за водопривредна 
решења снабдевања водом на подручју општине Књажевац, јер ће након спајања 
субсистема Књажевца и Зајечара знатно побољшати ефективност  интеракција тих 
субсистема, посебно у домену снабдевања водом. 

Већ реализована водоводна инфраструктура, са Књажевачким водоводом као 
одлично конципираним системом са карактером субсистема у оквиру регионалног 
система, као и бројни сеоски водоводи – представљају врло значајан развојни 
потенцијал. Због неадекватног одржавања, које је настало због цене воде која не 
успева да покрије трошкове експлоатације система, системи су у стању које захтева 
хитну ревитализацију, посебно у циљу смањења врло великих губитака у систему. 

Ограничења

Велика временска наравномерност вода које се формирају на сливовима 
Трговишког, Сврљишког и Белог Тимока јако отежава услове за уређење, коришћење 
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и заштиту вода, а у неким околностима чак и онемогућава њихово коришћење. 
Посебно су неповољни врло велики односи између великих вода вероватноће 

1% (са којима се планирају системи заштите од поплава) и месечних малих вода 
вероватноће 95% (меродавних за планирање мера заштите квалитета вода), који се 
пењу на преко 1:1000, као и врло дуга трајања малих вода. 

Хидрографске, хидролошке, орографске и урбане околности на подручју 
Општине не пружају могућност за изградњу већих акумулација са годишњим 
регулисањем протока, које би биле неопходне за побољшавање водних режима на 
разматраном простору. 

Глобалне климатске промене које се већ очитују на овим просторима посебно 
ће се одразити на даље погоршање екстремних хидролошких феномена: велике воде 
постајаће све веће, мале све мање и са све дужим трајањем. У условима непостојања 
услова за реализацију акумулација са годишњим регулисањем протока, то је веома 
велика сметња за коришћење, уређење и заштиту вода.  

Лоша санитација насеља и одсуство навике житеља тог подручја да се 
окружење чува од загађивања - представља велику сметњу за пожељно 
хидротехничко уређење територије и заштиту вода.   

Не одржава се у законски прописаним условима тзв. водно земљиште, у коме 
се, према Закону о водама, али и према свим другим планским документима (укључив 
и ППРС) не смеју градити никакви објекти осим оних који служе за водопривредне 
потребе.

Енергетски биланс Књажевца-термодинамика 

При дефинисању генералне оцене стања, ограничења и потенцијала 
енергетике града Књажевца основни проблем је што не постоји континуално праћење 
енергетског биланса и потреба , па самим тим ни стратегија развоја енергетике  у 
наредном периоду. 

Регион источне Србије има традицију индустријске производње, има доста 
инсталисаних капацитета у разним гранама индустрије и обучену радну снагу. 
Међутим, већина индустријских субјеката у региону се налази у процесу транзиције и 
приватизације, тако да многи индустријски капацитети не раде или не раде пуном 
снагом што усложњава процес дефинисања потрошње енергената. На основу анкете 
у индустријским субјектима коју су за потребе пројекта гасификације Источне Србије 
вршили РАРИС и Регионална привредна комора из Зајечара подаци о потрошњи 
енергената по индустријским субјектима у Књажевцу су дати табеларно у Табели.

   Потрошња енергената у индустрији Књажевца за 2007. годину
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Редни 
број

Назив и седиште 
фирме

Врста 
енергенат

а

Једини
ца

мере

Летњи 
период 

(мај-
септ.)

Зимски 
период 

(окт.-апр.)
Укупно

(5+6)

1. "Џерси" Књажевац
- ел. ен. kWh 550.000 840.000 1.390.000
- лож уље Т 105 168 273
- угаљ Т 500 800 1.300

2. РТ "ВГ-4" 
Књажевац - ел. ен. kWh 1.700 5.300 42.000

3. ЈКП "Стандард"
Књажевац - ел. ен. kWh 596.838 781.829 1.378.667

4. "Стокоимпекс" 
Књажевац - дрва М3 400 600 1.000

5. АД "Подвистерм"
Књажевац

- ел. ен. kWh 750.000 122.000 197.000
- угаљ Т - 225 225

6. "Ерозија"
Књажевац - ел. ен. kWh 70.000 140.000 210.000

Даљински систем грејања се у Књажевцу развија од 1979. године. Јавно 
комунално предузеће "Топлана" у Књажевцу, основано је од стране Скупштине 
општине Књажевац 1998. године. "Топлана" има два извора за производњу топлотне 
енергије, који користе различите енергенте.

Топлотни извор "Мини топлана" користи мазут, док "Војне баште" користи 
чврсто гориво (дрво и угаљ). Топлотни извор  "Мини топлана"  има инсталисана три 
котла који сагоревају мазут :   "Шукомакс"  4000, снаге 5 МW произведен 2007. 
године,  "Топлинг" ТК 500 снаге 5 МW произведен 2007. године и ТПК – БКГ 40 снаге 
3 МW произведен 1987. године. Котлови  "Шукомакс"  и   "Топлинг" укупне снаге 10 
МW су инсталирани у другој половини 2007. године што гарантује поуздан рад 
топлотног извора. Котао ТПК – БКГ 40 је ван употребе и за његов рад неопходан је 
генерални ремонт, али с обзиром да претходна два котла покривају инсталисани 
конзум потрошача који  износи 8,68 МW за сада не постоји потреба за рад овог котла 
и не планира се његов ремонт. Инсталисана снага потрошача прикључених на ову 
котларницу је 8,68 МW, али с обзиром да "Дом Културе" користи константно мању 
инсталисану снагу, то се може узети у обзир да је реална инсталисана снага 
потрошача око 8,28 МW. Укупна дужина постојећег топловода од котларнице 
"Топлана" па до потрошача – топлотних подстаница је преко 1000 m. Највећим 
делом ови топловоди изведени су пре 1980. године када је котларница почела да 
ради. С обзиром да у последњих десетак година експлоатације често долази до 
цурења топловода, приликом интервенција је уочено да је термичка и корозиона 
изолација делимично оштећена у делу топловода. Оштећена изолација делимично 
је поправљена приликом отклањања кварова на самом топловоду, али употреба 
топловода на појединим деоницама је надаље врло неизвесна. 

Котларница  "Војне баште"  има инсталисана три котла на чврсто гориво типа 
"Вулкан Супер" који се састоји из получланака и њихово одржавање се своди на 
замену чланака који пукну у току рада. Ови котлови су у експлоатацији од 1984. 
године, а претходних грејних сезона, просек пуцања чланака је један чланак по котлу 
за грејну сезону. 
          Може се закључити да је неопходна реконструкција дела магистралног 
топловода, као и модернизација топлотних подстаница, како би се поузданост у раду 
комплетног производног и дистрибутивног ресурса подигла на задовољавајући ниво. 
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Око 1% површине града је топлифицирано, а на систем даљинског грејања 
прикључено је око 700 станова, 50 пословних објеката и Дом културе. 
           Потрошња у сектору широке потрошње је доминантна и са потрошњом у 
топлани чини преко 85% енергетске потрошње. Што се тиче енергената, доминантно 
је коришћење огревног дрвета и угља што сигурно не доприноси еколошки повољној 
слици Књажевца, и истиче компаративну предност коришћења природног гаса као 
еколошки повољнијег енергента.

                   Електроенергетска мрежа и објекти

           Данас на подручју града Књажевца постоји електроенергетска преносна 
мрежа и трафостанице ЈП Електромрежа, Београд напона 110 kV и дистрибутивна 
мрежа и трафостанице у оквиру ЈП Електропривреда Србије- ПД Југоисток- Ниш, 
"Електротимок" Зајечар, ЕД Књажевац,  напона 35, 10 и 0,4 kV.

Мрежа 110 kV на подручју Источне Србије напаја се, готово у целини, из два 
извора: из хидроелектране Ђердап 2 (десет агрегата са номиналном снагом од по 27 
МW и 5,6 МVА) везане на мрежу 110 kV и из ТС 400/110 kV (300+150 МVА) везане на 
вод 400 kV Ђердап 1 - Ниш 2. Ова мрежа 110 kV повезана је на јужној страни са ТС 
400/220/110 kV Ниш 2 (вод Ниш 2 - Сврљиг) и са хидроелектраном ХЕ Завој (Пирот) 
(вод Пирот 1 - Сврљиг), а на западној страни, водовима Бор 1 - Петровац и 
Мајданпек 3 - Петровац са осталим деловима преносне мреже Србије
ТС 110/35 kV Књажевац, снаге трансформатора 31, 5 и 20 МWА, има двострано 
напајање из правца ТС 110/35 kV Зајечар и ТС 110/35 kV Сврљиг, и из ње се напаја 
већи део конзумног подручја општине Књажевац и мали део општине Зајечар. 
Oсновни подаци о постојећим  водовима 110 kV на  подручју града Књажевца дати су 
у Табели.

 Подаци о постојећим водовима 110 kV на подручју Књажевца и у 
непосредној околини

Нап
он

Озн. 
ДВ Назив вода Пресек Дужина S

(kV) Први чвор Други чвор (mm2) (km) (MVA)
ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВИ

110 193/
1

КЊАЖ СВРЉ Ал/Че-150 28.10 76
115
7 КЊАЖ ЗАЈЕЧ1 Ал/Че-150 43.90 76

Дистрибутивна мрежа ЕД Књажевац на подручју Књажевца напаја се из  ТС 
110/35 kV. ТС 110/35 kV Књажевац (31,5+20 МWА) лоцирана је на периферији самог 
града Књажевца. У нормалном погону ова ТС напаја 5 ТС 35/10 kV на подручју ЕД 
Књажевац (Књажевац I, Књажевац II, Књажевац III, Минићево и Вина) и једну ТС 
35/10/6 kV на подручју ЕД Сокобања (Читлук). Њено вршно оптерећење за тај конзум 
било је 25 МW. При тој вршној снази, садашња инсталисана снага задовољава и 
критеријум сигурности, пошто трансформатор од 20 МWА, уз дозвољено 
оптерећење може да поднесе цело оптерећење, при нерасположивости јединице од 
31,5 МWА. Постоји и могућност растерећења ове ТС преко мреже 35 kV, на рачун ТС 
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110/35 kV, са којима је преко те мреже повезана. 
На подручју града Књажевца налазе се  далеководи 35 kV  на правцима: 
− ТС 110/35 kV Књажевац -  ТС 35/10 kV Књажевац 1, 
− ТС 110/35 kV Књажевац - ТС 35/10 kV Књажевац 2  и
−  ТС 110/35 kV Књажевац - ТС 35/10 kV Књажевац 3  којима се напајају Књажевац и 

приградска насеља; 
ТС 35/10 kV Књажевац 1 (8+4 МWА) лоцирана је на југозападној страни града. 

Напаја највећим делом подручје града и сеоска насеља на правцима према Подвису, 
Мучибаби и Вини. Њено вршно оптерећење у 2000. години било је 8,35 МW. Са ТС 
35/10 kV Књажевац II повезана је са 5 контактних водова, углавном кабловских, тако 
да се у случају нерасположивости трансформатора од 8 МВА може довољно 
растеретити пребацивањем дела оптерећења (око 4 МW) на ту ТС. 

ТС 35/10 kV Књажевац 2 (2x4 МWА) лоцирана је на североисточној страни 
града. Напаја углавном градску мрежу 10 kV, а мањим делом и сеоску (правац Д. 
Соколовица, Мањинац). Према добијеним подацима, била је оптерећена са око 5,6 
МW. Повезана је са ТС Књажевац I и III са 8 контактних водова 10 kV, тако да су 
могућности узајамног резервисања при достигнутим оптерећењима више него 
довољне. 

Књажевац 3 (8x4 МWА) лоцирана је у индустријској зони на северу града. 
Вршно оптерећење у 2000. години било јој је око 3,5 МW. При таквом оптерећењу 
може без последица поднети испад трансформатора од 8 МWА, а може се 
растеретити и пребацивањем дела оптерећења на Књажевац II преко 3 контактна 
вода 10 kV. 

Мрежа 10 kV у граду Књажевцу је кабловска. Укупна дужина кабловске мреже 
око је 59 km у градском подручју. Ниско напонска мрежа 0,4 kV у граду Књажевцу је 
мешовита-кабловска и ваздушна.

Електрична енергија се у значајној мери користи у Књажевцу за задовољење 
потреба у грејању. Укупна потрошња електричне енергије у сектору широке 
потрошње у протеклом периоду је дата у Tабели 13. На Графикону 4. је приказан ток 
укупне потрошње електричне енергије у Књажевцу у 2007. години.

  Књажевац - потрошња електричне енергије у сектору широке 
потрошње [МWх]

Година Вирманска Домаћинства Укупно
1990 13.511 39.090 52.601
2003 20.034 56.962 76.996
2004 19.956 55.191 75.147
2005 21.213 59.517 80.730
2006 22.162 59.180 81.342
2007 22.327 59.393 81.720

Графикон 4:  Књажевац - потрошња електричне енергије у 2007. години
Неколико најважнијих карактеристика потрошње електричне енергије у 

досадашњем  периоду су сличне као и у осталим дистрибуцијама у систему 
Електропривреде Србије.

Десиле су се велике промене у нивоу  и структури потрошње електричне 
енергије, јер је дошло до значајног опадања учешћа потрошње на високом напону 
(110 kV) и средњем напону (10, 20 и 35 kV), а до пораста учешћа потрошње на 
ниском напону (0,4 kV) у укупној потрошњи. Промене у структури потрошње 
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електричне енергије су последица пада индустријске производње и коришћења 
електричне енергије за догревање или грејање стамбених јединица.

Недостатак других енергената и коришћење електричне енергије за догревање 
или загревање стамбених јединица допринели су да потрошња у категорији 
домаћинстава расте високим годишњим стопама у периоду 1989 – 1999. година. У 
периоду од 2000. до 2009. године дошло је до заустављања даљег раста потрошње у 
категорији домаћинстава и до њеног благог опадања. Такав тренд је био последица 
подизања цене електричне енергије и промене тарифног система почетком 2002. 
године, доступности других енергената за загревање стамбених јединица, бољег рада 
система даљинског грејања и чињенице да је у периоду до 2000. године прелазак 
домаћинстава на грејање електричном енергијом у највећој мери већ био завршен.

             Гасоводна мрежа
Подручје града Књажевац не располаже могућношћу коришћења природног гаса, 

јер још увек није изграђен магистрални гасовод Источне Србије Ниш - Књажевац - 
Зајечар - Прахово, односно магистрални гасовод Димитровград - Ниш или магистрални 
гасовод "Јужни ток" који су предуслов гасификације тог подручја. Самим тим, имајући у 
виду постојеће коришћење угља, дрва и мазута у индустрији, топлани и котларницама и 
еколошке проблеме у граду, јасан је значај који ће имати будућа гасификација.

                    Оцена потенцијала и ограничења         
Природни услови подручја Књажњвца не омогућава задовољење сопствених 

потреба у потпуности са свим енергентима, јер не постоје расположиви потенцијали 
свих енергетских извора. На подручју Општине се налазе од фосилних горива само 
потенцијали угља, урана, уљних шкриљаца и обновљиви енергетски извори 
(хидроенергија, биомаса, ветар,геотермална и сунчева енергија). 

На подручју Општине Књажевац налазе се многа лежишта угља, која су 
деценијама експлоатисана и данас се не користе, јер су делимично исцрпљена и није 
била економски оправдана производња (Подвис, Тресибаба, Добра Срећа, Влашко 
поље, Дубрава и др.). Затварање тих рудника уследило је у периоду ниских цена 
нафте на светском тржишту шездесетих година прошлог века услед малих капацитета 
и резерви, неповољних дубина и залегања, високог садржаја пепела и сумпора, 
тешких услова рада и високих трошкова производње. Данас у условима високих цена 
нафте и природног гаса на светском тржишту потребно је размотрити могућност 
њиховог доистраживања и евентуалне поновне производње путем давања концесија 
приватницима.

Све наведене минералне сировине на подручју Општине имају потенцијални 
карактер,тако да захтевају даља истраживања са циљем њиховог превођења у 
билансне категорије и самим тим  техно-економско разматрање њихове производње,
Од обновљивих извора енергије (ОИЕ) у граду Књажевцу већи значај имају биомаса и 
сунчева енергија, као и мале хидроелектране на подручју Општине.

Биомаса представља значајан енергетски потенцијал. У околини Књажевца 
влада тренд повећања земљишта обраслог шумом, али је то и даље мање од 
оптималне шумовитости .Такође задњих година се интензивира сеча шума  што јасно 
говори да се биомаса интензивније користи у енергетске потребе, нарочито у 
приградским насељима..Сунчеву енергију у Књажевцу карактерише просек трајања 
сијања сунца који је око 2050 сати. То омогућава њено коришћење за 
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нискотемпературне потребе током године путем колектора и пасивне архитектуре, које 
још увек није развијено.

Мале хидроелектране (МХЕ) представљају значајан енергетски потенцијал 
који се већ значајно користи у околини града Књажевца за децентрализовану 
производњу електричне енергије. 

На подручју града Књажевац, слично као и у осталим подручјима Републике 
Србије, присутно је нерационално коришћење енергије,посебно електроенергије за 
грејне потребе, као и велика специфична потрошња енергије по јединици производа у 
индустрији. 

Такође присутна је повећана старост енергетских објеката, опреме и мреже, 
што уз  ограничена средства за потребе инвестиција и одржавања енергетских 
капацитета, доводи до великих техничких губитака у транспорту и дистрибуцији 
електричне и топлотне енергије.

За реализацију снабдевања природним гасом не постоје техничке могућности. 
Развој и одржавање система топлификације у граду Књажевац ограничава тежак 
економски положај надлежног јавног предузећа, (неекономска цена топлотне енергије 
и низак степен наплате услуга), дотрајалост мреже, низак степен енергетске 
ефикасности.

На подручју града Књажевац, и поред расположивих потенцијала обновљивих 
извора енергије, присутно је њихово минимално коришћење. Законом о енергетици 
Србије (2004.године) и Стратегијом  развоја енергетике Србије до 2015. године 
(2005.године) предвиђене су подстицајне мере за коришћење обновљивих извора за 
производњу електричне и топлотне енергије које су донесене крајем 2009.године. 
Самим тим је и интерес приватних инвеститора да инвестирају у развој тих извора 
повећан, мада су проблем многе административно-процедуралне препреке за 
изградњу тих објеката.

Телекомуникације      
             
                 Фиксна телефонска межа 
         На  Планском подручју укупно је укључено 7.745 телефона на око  21.000 
становника по попису из 2002 године, што је 36,30 телефона на 100 становника. По 
овом критеријуму стање се може оценити као задовољавајуће јер је број телефона 
око просека у Србији, али ипак испод просека за градске средине. Међутим, још увек 
има претплатника прикључених на аналогну централу, као и знатан број  двојника 
(10%). Поред тога, на подручју су укључени и  значајни капацитети за пренос података 
и интернет  - укупно  1973 прикључака свих врста, од чега су преко 1800 ADSL 
прикључци. Сви ADSL прикључци реализовани су у првој години од како је отпочело 
њихово укључивање. Број укњучених корисника за пренос података и интернет од 
1973 даје густину од 9,2 прикључка на 100 становника, што је такође у нивоу просека 
за Србију.

 Постојеће стање капацитета у комутацији фиксне телефоније        
Ре
д.
бр
ој

НАСЕЉЕ- 
ЦЕНТРАЛА Тип

ИНСТАЛИСАН
О

УКЉУЧЕНО
ТЕЛЕФОНИ ПОДАЦИ

Телеф
.

Подац
и

укупн
о

двој-
ници

1.1
.

Књажевац- 
дигитална Е10 5751 2031 5152 - 1619

1.1 Књажевац - И-58А 5000* - 788 738 -
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.b аналогна

1.2  Дубрава Е10-
ИС 1994 40 1756 - 11

1.2
а Дубрава ДСЛА

М - 380 - - 343

УКУПНО ПОДРУЧЈЕ 
ПГР 7745 2451 7696 738 1973

Напомена:  *Аналогна централа (замењује се) није рачуната у  укупни инсталисани 
капацитет

Телекомуникациона инфраструктура фиксне мреже на  Планском подручју  је 
застарела. 

Ова констатација се односи пре свега на месну кабловку телефонску мрежу у 
граду. Комплетно градско језгро Књажевца је деценијама било организовано као 
једна претплатничка мрежа са телефонском централом (која је притом била 
аналогна) само на једној локацији у центру града. Претплатничка (приступна) 
телефонска мрежа грађена је у складу са том концепцијом са једним центром и 
претплатничким водовима дужине по неколико километара. Приступна мрежа је при 
том  и недовољног капацитета, због чега су још увек у раду двојнички прикључци.
Због свега тога највећи проблем, у телекомуникационој мрежи града представља 
месна телефонска мрежа. Услед тога је неопходна њена хитна и темељна 
реконструкција и доградња. Та реконструкција је јако отежана и скупа због тога што су 
дужина и капацитет постојеће ТТ канализације у граду веома скромни.

Пошто је реконструкција месне мреже скупа и тражи дуг временски период, да би 
се коначно укинули двојнички прикључци, у  Књажевцу је, у току 2009. и 2010 године 
дана извршена монтажа бежичног CDMA  приступног система, чији је основни задатак 
прикључење претплатника у ретко насељеним, брдско планинским срединама. На овај 
систем се могу прикључити двојнички претплатници, али само као привремено решење, 
до реконструције и доградње месне телефонске мреже.

Концеција развоја савремених телекомуникационих мрежа у градовима је 
заснована на децентрализација. Приступна чворишта мреже морају бити 
постављена тако да приступни  бакарни водови за домаћинства не буду дужи од 
1500 m. Ово зато да би се њима могле преносити не само телефонске услуге него и 
пренос података, интернет великих брзина, видео и друго. Приступни водови према 
великм корисницима (привреда, установе и друго), треба да буду оптички каблови.

Ради свега изложеног, реконструкција мреже мора се извести заједно са 
децентрализацијом комутационих елемената, увођењем мултисервисних приступних 
чворова (МСАН), који треба да буду лоцирани што ближе претплатницима.
Велики проблем, у постојећој мрежи,  је практично непостојање оптичких каблова у 
месној мрежи, па је њихова изградња хитна.

У развојни потенцијал једино се може убројати постојећи оптички кабл. Ово је 
међутим врло ограничен потенцијал, јер је постојећи кабл магистрални са веома 
ограничеим бројем влакана који се могу користити у функцији градске месне ТК 
мреже. Овај кабл само омогућава да се, након спроведене модернизације месне 
мреже, све нове ТК услуге ефикасно укључе у ТК мрежу Србије и света. Неопходна 
је хитна и значајна примена оптичких каблова у приступној мрежи.

Главно ограничење развоја телекомуникација представља лоша организација и 
слаба развијеност приступне мреже и мала дужина и капацитети ТТ кнализације, коју 
треба што пре модернизовати. Модернизација и реорганизација мреже и 
децентрализација комутационих чворова захтева значајна улагања.
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                          Мобилна телефонија

          Мобилна телефонија се последњих година интензивно развија. Завршетком већ 
планираних нових  базних станица на територији, добиће се не само квалитетно 
покривање већине територије основним телефонским сигналом, него што је посебно 
значајно, обезбедити могућност коришћења свих савремених услуга преко GSM 
мреже.

7.    Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених
  природних целина

Доношење Плана генералне регулације Књажевца од изузетног је значаја за 
систематску и планску заштиту непокретних културних добара. Генерални 
урбанистички план или план генералне регулације за мања места  у овом случају, 
треба да усмере организацију одређеног простора и то тако да се тиме: остварују 
квалититенији услови живота, обезбеђују услови за очување и унапређење традиције 
градитељства и постојећих вредности одређеног насеља, обнову и ревитализацију 
непокретних културних добара али и за стварање нових урбаних вредности града.     
Књажевачка варош први пут се помиње у турским пописима из 15. века као Гургусовче, 
село са десетак кућа, док је у 18. веку, аустријски официр и путописац Франц Ксавер 
Покорни Гургусовац описао као варошицу са 120 хришћанских и 46 турских кућа, две 
џамије, две кафане и два хана и палисадним утврђењем на брду изнад насеља. Назив 
места указује на географски положај, карактеристике терена и близину воде, а према 
легенди име потиче од голубова гургусана, постојања извора званог Ђурђева вода или 
латинске речи gurus/gurgustium што значи долиница, плодна земља, колиба, пивница, 
место за прераду грожђа и чување вина, што се не може искључити ако се зна да је 
књажевачки крај већ у турско време био познат по квалитетним сортама грожђа и вина. 

Бројни археолошки налази у околини указују на постојање насеља и у 
праисторисјком периоду, антици и средњем веку. Ова варош на истоку Србије 
формирала се у питомим долинама Сврљишког и Трговишког Тимока, окруженим 
обронцима Тресибабе (Сврљишких планина) са југа, Тупижнице и планина Ртањ, 
Девица и Озрен са запада и Старе планине са истока. 

Свој убрзани развој, некадашњи Гургусовац доживљава након 1833. године све 
до Српско–турских ратова 1876/1878. године када је опустошен. Из времена пре 
поменутих ратова сачувано је тек неколико објеката, мада је сама организација 
централног градског језгра са леве и десне стране Сврљишког Тимока настала управо 
у то време. Најзначајнији објекти тога доба свакако јесу градска црква Св. Ђорђа и 
остаци палисадног утврђења на месту некадашње Гургусовачке куле која је по 
наређењу кнеза Милоша 1859. године спаљена и порушена до темеља. У част књазу, 
Гургусовац исте године мења име у Књажевац. Сам град веома брзо постао је на 
далеко познат по бројним занатима и занатлијама, тгровинама и радњама. 
Урабнистички развој града, стварање занатског и трговачког центра – формирање и 
уређење функционалних простора, чаршија – мала, у диркетној је вези са овом 
чињеницом. И данас, мада само у називу, постоји слична подела града, а 
најпознатије, у урбанистичком и културно-историјском смислу најзначајније свакако 
јесу Стара чаршија - циган-мала, Доња и Горња чаршија... 

Први урбаниститчки, тј. регулациони план Књажевац добија 1889. а урадио га 
је Моша Димић из Зајечара чиме су дефинисани делови града и постављене 
регулационе линије. Све до Другог светског рата књажевачка варош доживљава 
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своју другу изградњу. Подижу се куће од квалитетнијег материјала по плановима 
нарученим код Министарства грађевина у Београду, у занатским деловима - 
чаршијама формира се, по узору на организацију трговинских и занатских четврти у 
већим местима у 19. веку, препознатљив тип кућа, тзв. двокапница које у приземљу 
имају локал, тј, радни простор док су стамбене јединице на спрату. Управо низови 
ових кућа, бројни прозорски отвори и китњасти балкони који се огледају у водама 
Сврљишког Тимока чине ову варош препознатљивом и данас. Кроз Књажевац су 
некада пловили чамци, уређена шеталишта попут градског корзоа, Средорека и др. 
месата за рекреацију и дружење у самом или непосредној близини центра града, 
пуно зеленила и мостова, навели су случајне пролазнике и путописце да Књажевац 
тако доживе. Књажевац, са друге стране, поред бројних споменика типичних за 
период грађанске архитектуре са краја 19. и прве половине 20. века, нема споменике 
културе од великог или изузетог значаја. 

 Оно што је Књажевац издвајало од других малих градова у Србији јесу управо 
бројни  мостови, сачуване амбијенталне целине и бројна јавна здања попут 
Народног и Официрског дома, Виле Цветковић – тзв. Џервинове виле, бројни дућани 
занатске радње са типичним излозима. Данас са жаљењем се може констатовати да 
се препознатљиви симболи града попут поменуте Џервинове виле, налази у јако 
лошем стању.  Простор Гургусовачке куле је био такође  у јако лошем стању, али је 
ове године Општина у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе из Ниша 
почела реконструкцију, санацију и адаптацију овог врло значајног простора за све 
грађане Књажевца. 

План генералне регулације у овом случају треба да омогући да се поред 
примене закона о заштити споменика културе ускладе услови изградње и уређења 
простора са постојећим категорисаним објектима, споменичким целинама или 
зонама како се не би нарушио њихов аутентични изглед. Овим документом потребно 
је омогућити проналажење одговарајуће намене приликом ревитализације, 
адаптације или санације постојећих објеката. Треба напоменути и идеју изложену у 
ГУП-у из 1988. године о стварању пешачке зоне у ширем делу данашњег центра 
града: у некадашњем занатско-трговачком центру, тј. Старој чаршији,  на Тргу 
Ослобођења и делу улице Књаза Милоша и др. ради постепеног обнаваљања 
амбијента некадашње варошке чаршије као могућег повољног елемента за развој 
туризма и других привредних делатности у граду.

Проглашена, категоризована и евидентирана непокретна културна добра 
и локалитети
На територији града Књажевца евидентиран је реалтивно велики број културних 

добара из различитих периода и различитог значаја за културну историју града и шире 
околине.

Неопходно је скренути пажњу да активност на валоризацији и заштити 
непокретних културних добара није довољна и да не постоји одговарајући ниво 
друштвене свести о о значају очувања културне баштине и њених потенцијала за развој 
средине посебно у спрези са природним и туристички ресурсима. 

На територији града Књажевац налази се 5 споменика културе, 1 археолошко 
налазиште и више десетина непокретних културних добара која уживају претходну 
заштиту или су на списковима евидентираних објеката са споменичким својствима у 
службеној документацији надлежног Завода за заштиту споменика културе у Нишу и 
Завичајног музеја Књажевац. На територији Књажевца налази се:
а) споменика културе.............................................................................................   -   5      
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б)  знаменитих места............................................................................................... -    2
- споменици посвећени учесницима у ратовима од 1804-1920. године   -    1   
- споменици посвећени учесницима у НОР-у од 1941-1945. године         -    1 

в)  добара која уживају претходну заштиту.....................................................  -   42
- културна добра   -   39
- просторно културно-историјске целине   -     2
- археолошка налазишта (на којима су вршена археолошка ископавања)-   1

г) културна добра евидентирана у документацији надлежног Завода........-     9
Укупно регистрованих НКД на територији града Књажевца...................... - 102

 Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и суседних 
подручја, као и из других докумената и аката

Неколико стратешких докуманата на локалу дефинишу политику заштите и 
коришћења културне баштине у сврху развоја одређених области. То су: Стратегија 
одрживог развоја општине Књажевац из 2009. године и Стратегија руралног развоја 
општине Књажевац из 2010. године.

Од посебног значаја за развој културног туризма и очување културне баштине 
свакако су и бројне културне руте: Путеви вина Србије, Путеви римских царева и др. У 
оквиру Мастер плана развоја сеоског туризма Србије израђен је и пројекат Одрживи 
туризам у функцији руралног развоја Источне Србије који предвиђа употребу 
кулутрних добара у функцији турустичке понуде. 

На основу „Акта о условима чувања, одржавања и коришћења културних добара и 
утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту 
од значаја за План регулације Књажевца“ бр. 697/3 од 17.09.2010. који је издао надлежни 
Завод у Нишу, а на захтев СО Књажевац потребно је сагледати услове и мере заштите 
НКД и добара под претходном заштитом, обезбедити њихову валоризацију и 
одговарајућу трајну заштиту, створити услове за пуно коришћење баштине у функцији 
развоја и напретка средине појдеднако за све врсте културних добара.  Овај Акт 
предвиђа израду Студије која би се односила на све врсте културних добара, а која би 
подразумевала прикупљање података, формирање документације и валоризацију 
споменичких вредности, дефинисање граница заштите и заштићене околине и 
дефинисање појединачних мера заштите за ПКИЦ.

Такође, Акт предвиђа утврђивање мера заштите свих врста културних добара 
које ће се примењивати и реализоватаи као део активнсоти на спровођењу Плана.

     ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ
1. Заштићена културна добра
1.1. Споменици културе
1. Црква Св.Ђорђа у Књажевцу, XIX век. Решење Републичког завода за заштиту 

споменика културе у Београду бр. 685/1 од 27.06.1967. године;
2. Кућа Крстића на Тргу Ослобођења бр. 41  (бр. 35-К.П.907),  XIX век. На основу 

решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе РС бр. 885/4 од 28.12.1966. године;

3. Кућа радикалског првака Алексе Аце Станојевића (Музеј града) у Његошевој бр. 6 у 
Књажевцу. На основу Одлуке СО Књажевац бр. 633-1/84-01 од 29.03.1985. године;

4. Двојна породична кућа Сибиновића (Завичајни музеј Књажевац) у Карађорђевој бр. 
15 у Књажевцу. На основу Одлуке Извршног савета СО Књажевац 633-1/1-84-03 од 
25.03.1986. године;

5. Вила пољопривредног прехрамбеног комбината „Џервин“ Књажевац. Одлука СО 
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Књажевац бр. 633-1/84-03 од 31.03.1986. године.

1.2. Споменици учесницима страдалим у ратовима 1804-1920. и 1941-1945.
            године – спомен обележја, знаменита места и др.

У самом граду налазе се два споменика посвећена страдалима у ратовима од 1804. 
до 1944. године.  
1) Централно место у граду на некадашњем градском тргу и пијаци, данас заузима 

Споменик слободе у центру града посвећен свим пострадалим у ратовима од 
1804-1944. године, а дело је архитекте Богдана Богдановића из 70-их година 20. 
века. Проглашен је за непокретно културно добро са групом споменика на основу 
Одлуке СО Књажевац бр. 633-4/85-03 од 28.12.1984. године.

2) Спомен костурница посвећена народном хероју Димитрију Тодоровићу – Каплару и 
партизанки Љубици Драгићевић – Наташи. Налази се на „источном градском 
гробљу“ и проглашена је за непокретно културно добро са групом споменика на 
основу Одлуке СО Књажевац бр. 633-4/85-03 од 28.12.1984. године.

2. Добра која уживају претходну заштиту
2.1. Културна добра 

1) Кућа у Карађорђевој бр. 13 на к.п. 867. Заштићену околину чине све парцеле које 
се граниче са парцелом на којој се објекат налази

2) Две куће у Карађорђевој бр. 26 и бр. 28 на к.п. 882/1 и к.п. 881. Заштићену околину 
чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази 

3) Комплекс Књажевачке гимназије у Карађорђевој бр. 12 на к.п. 477. Заштићену 
околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

4) Кућа у Карађорђевој бр. 47. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче 
са парцелом на којој се објекат налази.

5) Кућа у ул. Светозара Марковића бр. 36 на к.п. 681. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

6) Две куће у ул. Светозара марковића бр. 33 и бр. 35 на к.п. 685/1 и к.п. 
686/1. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 
објекат налази.

7) Кућа у ул. Иве Лоле Рибара бр. 15 на к.п. 673. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

8) Комплекс основне школе Димитрија Тодоровића Каплара у ул. Иве Лoле Рибара на 
к.п. 668. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са  парцелом на којој 
се објекат налази.

9) Две куће у ул. Иве Лоле Рибара бр. 6 на к.п. 576. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

10)Две куће у улици Иве Лоле Рибара бр. 9 на к.п. 894/1. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

11)Породична гробница Гавре Аниничића на “источном градском гробљу”. 
12)Породична гробница Петра Васића на “источном градском гробљу”.
13)Гургусовачка кула на к.п. 1096/2. Заштићену околину чине све парцеле које се 

граниче са парцелом на којој се објекат налази.
14)Зграда СО Књажевац у улици Милоша Обилића на к.п. 1095. Заштићену околину 

чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
15)Двојна зграда у ул. Јована Курсуле бр. 2 и бр. 4 на к.п. 1068 и 1089/2. 
16)Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 

објекат налази.
17)Кућа у ул. Змаја Јована Јовановића бр.3 на к.п. 1052, 1053. Заштићену околину 
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чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
18)Кућа у ул. Змаја Јована Јовановића бр.8 на к.п. 1081. Заштићену околину чине све 

парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази
19)Кућа у ул. Змаја Јована Јовановића бр.13 на к.п. 1059/3. Заштићену околину чине 

све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
20)Кућа у ул. Змаја Јована Јовановића бр.25 на к.п. 1072. Заштићену околину чине 

све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
21)Кућа у ул. Васе Чараића бр.3 на к.п. 1093/1. Заштићену околину чине све парцеле 

које се граниче са парцелом на којој се објекат   налази.
22)Објекат на Тргу Ослобођења бр. 8 на к.п. 549. Заштићену околину чине све 

парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
23)Кућа у ул. Цара Душана бр. 12 на к.п. 609/1. Заштићену околину чине све парцеле 

које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
24)Кућа у ул. Цара Душана бр. 17. Заштићену околину чине све парцеле које се 

граниче са парцелом на којој се објекат налази.
25)Кућа у ул. Цара Душана бр. 21, на к.п. 619. Заштићену околину чине све 

парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
26)Кућа у ул. Цара Душана бр. 24 на к.п. 107. Заштићену околину чине све  парцеле 

које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
27)Зграда у улици Цара Душана бр. 29 Народни дом на к.п. 6326. Заштићену околину 

чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат   налази.
28)Низ кућа у ул. Кнеза Милоша од бр. 71, до бр 87 на к.п. 442,399,392, 393, 397, 

395/1. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 
објекат налази.

29)Кућа  у ул. Кнеза Милоша бр. 84, на к.п. 281. Заштићену околину чине све парцеле 
које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

30)Две куће у ул. Кнеза Милоша бр. 96 и бр. 98 на к.п.258 и 271. Заштићену околину 
чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

31)Две куће у ул. Кнеза Милоша бр. 110 и бр. 112  на к.п. 262/1 и 261/1. Заштићену 
околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

32)Комплекс објеката у ул. Кнеза Милоша бр. 107а. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

33)Кућа у Босанској ул. Бр. 1 на к.п. 386/2. Заштићену околину чине све парцеле које 
се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

34)Кућа у ул. Др Савића бр. 10, на к.п. 6313. Заштићену околину чине све парцеле које 
се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

35)Кућа у ул. Др Савића бр. 8 на к.п. 6309. Заштићену околину чине све парцеле које 
се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

36)Зрада у ул. Светозара Марковића бр. 7 на к.п. 595. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

37)Кућа у ул. Светозара Марковића бр. 12, на к.п. 640. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

38)Водоторањ на к.п. 585. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са 
парцелом на којој се објекат налази.

39)Кућа у Али Агићевој улици бр. 2. Заштићену околину чине све  парцеле које се 
граниче са парцелом на којој се објекат налази.

40)Кућа у Али Агићевој бр. 16. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче 
са парцелом на којој се објекат налази.

               Просторно културно-историјске целине:
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1. ПКИЦ „Грађанска архитектура у Његошевој улици”, десна страна од бр. 8 до бр. 24 
и лева страна од бр. 17 до бр. 37.
2. ПКИЦ  „Стара чаршија”, Кеј Димитрија Туцовића од бр. 2 до бр. 22, Трг 
Ослобођења од бр. 7 до бр. 43 и ул. Кнеза Милоша од бр. 2 до бр. 54 и од бр. 1 до 
бр. 63.

           Археолошка налазишта (на којима су вршена археолошка ископавања)
         Потез Кадијски крст (праисторијско населе, са средњовековном  некрополом и 
заветним крстовима).

           Поширена листа евидентираних културних добара на територији града   
Књажевца

Скраћенице:
а.н. – археолошко налазиште
з.м. – знаменито / историјско место
1. Локалитет Кулиште а.н.
2. Спомен биста Димитрију Тодоровићу Каплару з.м.
3. Спомен биста Бранку Милошевићу Металцу   з.м.
4. Спомен биста Стевану Ђорђевићу з.м. 
5. Спомен биста Спасоја Милкића Колара з.м.
6. Спомен барељеф др. Радивоју Савићу з.м.
7. Спомен биста Чеди Кецману з.м.
8. Спомен обележје посвећено Вукосави Јовановић з.м.
9. Спомен биста Бранке Динић з.м.
10.Спомен костурница Димитрију Тодоровићу Каплару, Западно гробље з.м.

     8.  Зоне за које се обавезно доноси ПДР са прописаном забраном  
  изградње до његовог доношења  

У оквиру граница Плана зоне за које је обавезна израда Плана детаљне 
регулације су: 

-ново људско гробље -потез "Бошево"(Берчиновачко брдо);
-проширење источног гробља-лева страна Чивлик-потока;
-"Ушће" - потез вашаришта и пијаце;
-вештачко језеро на Трговишком Тимоку
     
     9.  Локације за које се обавезно  израђује Урбанистички пројекат         

           односно расписује конкурс      

Кроз План генералне регулације нису  предвиђене локације за које је обавезна 
изада Урбанистичког пројекта већ ће се то дефинисати по накнадним потребама и 
захтевима правних и физичких лица.

     10. Правила уређења  по целинама и зонама за које није      предвиђена          
израда ПДР-а  

26



Прва месна заједница

10.1.   Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или  
      целина одређених Планом   

I МЗ захвата простор између леве обале Сврљишког Тимока и границе градског 
грађевинског земљишта. На том простору су сконцентрисане разноврсне физичке 
структуре и активности. Може се рећи, за део овог простора да је главно градско 
језгро.

Доминантна функција је индивидуално становање, мањи део захвата мешовито 
и колективно становање.

У самом градском језгру око Трга ослобођења улице Карађорђеве 
сконцентрисано је становање са пословањем.

Поред ових физичких структура, у оквиру ових граница смештене су школске 
установе (Основна школа, Техничка школа, Гимназија, Музичка школа), здравствене 
установе, (Дом здравља, Геронтолошки центар), Центар за социјални рад, Дом 
ученика, спортски терени, градски парк, аутобуска станица, железничка станица, 
бензинске пумпе и западно гробље.

                 Концепција организације и регулације, намена површина и карактеристике
по режиму изградње и структури интервенција

Планом генералне регулације одређују се генерална правила изградње и 
коришћења земљишта. Основу решења регулације у плану чини мрежа објекатаод 
општег интереса, и као таква је основна подлога за пројектовање свих јавних мрежа и 
објеката. На тај начин, правила Плана генералне регулације фиксирају само она 
решења којима се утврђује јавни (општи) интерес.

План генералне регулације не садржи физичку структуру за реализацију, изузев 
елемената градске примарне инфраструктуре саобраћајница и мрежа комуналних 
система и инсталација.

Планом генералне регулације се утврђују услови под којима се подручје I МЗ у 
Књажевцу, у предметним границама просторно и функционално дефинишу.

Концепција решења овог Плана одређена је на основу природних и стечених 
услова у предметним границама. Изузетно повољни природни услови за развој 
становања и централних функција (инсолација, зеленило, проветравање, оцедност 
терена, благи нагиб терена корита река), као и сам центар града са свим својим 
гравитационим својствима, детерминисали су и развој пословања са становањем, 
колективно становање као и индивидуално становање.

Планом генералне регулације се градско језгро дефинише као зона мешовитог 
становања средње густине са централним садржајима (услуге, школство, 
здравство,пословни садржаји, културни садржаји). Око градског језгра и у рубном делу 
овог простора, је сконцентрисано индивидуално становање мале густине. У оквиру 
индивидуалних стамбених садржаја могуће је формирати пословне садржаје 
компатибилне са становањем уколико у физичком и еколошком смислу не угрожавају 
како околину тако и функцију суседних парцела.

Организација простора у оквиру  Плана генералне регулације је дефинисана 
саобраћајном инфраструктуром и регулативом, тако да је у просторном смислу 
оформљено више просторних целина које према дефинисаној намени представљају 
подручја која имају исте урбанистичке параметре (коефицијенте изграђености и 
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заузетости и слично).
Урбанистичким пројектима омогућава се инвеститорима да у складу са својим 

програмом разрађују основне претпоставке овог плана.
У погледу спратности објеката и њиховог габарита на појединим постојећим 

објектима треба предвидети надградњу поткровља и доградњу габарита а поједине 
објекте треба задржати као у постојећем стању, док се за новопројектоване 
индивидуалне стамбене објекте габарит може слободно формирати, али максималне 
спратности  П0+П+2+ПК. Што се колективног становања и пословних објеката тиче, 
спратност несме бити већа од П+4+ПК.

У погледу архитектуре и конструкције објеката она треба бити дефинисана у 
смислу традиционалних вредности, примерена савременим условима грађења, 
архитектуре усклађене са карактеристикама поднебља.

10.2.   Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина  
       и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре,  
       као и услови за њихово прикључење  

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) и ограничавају максималне 
површине у оквиру којих је могућа градња, а дате су за ниво приземља.

У оквиру датих грађевинских линија могу се реализовати објекти спратности до 
максимално П+4+ПК и одређене развијене грађевинске површине у зависности од 
урбанистичких параметара (коефицијент изграђености и коефицијент покривености).

У случају доградње грађевинска линија се поклапа са грађевинском линијом 
постојећег објекта уз који се врши доградња.

Приликом обликовања објеката, обраде фасаде и кровних равни, треба водити 
рачуна да планирани објекти естетски и функционално не нарушавају постојећи 
амбијент, већ да му дају нови квалитет и да истовремено наглашавају значај и намену 
објеката.

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

      10.3.   Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта  
            по целинама или зонама из планског документа, који је потребан 
            за издавање локацијске и грађевинске дозволе  

                    10.3.1.   Мреже саобраћајница  

Елементи саобраћајног решења

У оквиру комплекса    I Месне заједнице у Књажевцу, присутна је транзитна 
саобраћајница Зајечар- Соко Бања где се саобраћај одвија улицама Књаза Милоша, 
Трга ослобођења и Карађорђевом. Из овог произилази да је целокупан саобраћај, 
било да је транзитног или локалног карактера сконцентрисан на поменуте улице од 
којих већина пролази и кроз најужи друштвени, административни и трговачки центар 
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града. У самој  I Месној заједници постоје и планирају се више примарних насељских 
саобраћајница. Ову групу чине следеће саобраћајнице:
– Трг ослобођења                               - улица Бранке Динић
– Карађорђева улица                         - улица Доктора Савића
– улица Лоле Рибара                         - улица Светозара Марковића
– улица Цара Душана                        - улица Спасоја Милкића
– улица Капларова                             - улица Џервинска
       Положај као и правац пружања примарних насељских саобраћајница су углавном 
одредили већ изграђени стамбени и други објекти, који су иначе грађени без контроле 
и усмеравања.
        Све остале улице су практично стамбеног карактера, и немају неку значајнију 
функцију у систему мрежа саобраћајница.

Регулација 

Регулационе линије свих саобраћајница су одређене у односу на осовине, које 
су дефинисане координатама Y и X и које су аналитички дате на одговарајућем 
графичком прилогу.

Примарне градске саобраћајнице

Примарне градске саобраћајнице су следеће улице: Трг ослобођења, 
Карађорђева и улица Лоле Рибара. Садржај попречног профила чине коловоз 12,00м 
и тротоари од 2,00м до 3,50м.

На одговарајућем графичком прилогу дате су координате и попречни профили 
новопројектованих улица.

Улица Трг ослобођења има променљиву регулациону ширину коловоза која се 
креће од 9,00м до 12,00м као и променљиву ширину тротоара од 2,50м до 3,00м.

Карађорђева улица такође има променљиву ширину улице, ширина коловоза се 
креће у границама од 7,60м до 9,00м, док је ширина тротоара између 2,50м и 3,00м.

Улица Лоле Рибара има регулациону ширину коловоза 7,00м и променљиву 
ширину тротоара од 1,50м до 2,50м.

Примарне насељске саобраћајнице

Улица Цара Душана је дефинисана регулационом ширином коловоза од 6,50м, 
док је ширина тротоара променљива и креће се од 1,50м до 3,00м.

Улица Капларова је дефинасана регулационом ширином коловоза од 12,00м и 
тротоарима променљиве ширине од 1,80м до 2,75м.

Улица Бранке Динић има ширину од 7,00м и један тротоар ширине 1,50м.
Улица Доктора Савића је дефинисана ширином коловоза од 5,70м и 

обостраним тротоарима ширине од 1,00м до 1,50м.
Улица Светозара Марковића има ширину коловоза од 5,20м и ширину тротоара 

од 1,50м до 2,00м.
Улица Спасоја Милкића је дефинисана регулационом ширином од 7,00м и 

променљивом ширином тротоара од 1,50м до 3,00м.
Улица Џервинска је без тротоара са ширином коловоза од 5,50м.

Нивелација
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Нивелете свих примарних градских и насељских саобраћајница су одређене у 
апсолутним вредностима. Коте нивелете су одређене на преломима нивелета. 
Апсолутне вредности кота нивелета су дате на одговарајућем графичком прилогу.

Регулација мирујућег саобраћаја

Проблем мирујућег саобраћаја је решен у оквиру блокова јавне намене са 
паркирањем на посебним и уређеним површинама. У стамбеним и сабирним 
саобраћајницама и блоковима паркирање се врши на коловозу или делимично на 
коловозу и тротоару, односно у оквиру стамбених парцела. Начин и положај 
паркирања се дефинише одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом.

              10.3.2.  Мреже комуналне инфраструктуре и услови  
                           прикључивања нових објеката  

      Регулација мреже комуналних система и инсталација

Прикључци на градску водоводну, канализациону, електроенергетску и 
телефонску мрежу обезбедиће постизање нормалног нивоа комуналне 
опремљености.

Сви радови на мрежама и системима инфраструктуре радиће се према 
условима и сагласностима надлежних јавних комуналних предузећа.

Прикључци на водоводну, канализациону, електроенергетску и телефонску 
мрежу, оствариће се према решењима из графичких приказа.

Хидротехничка инфраструктура

Водовод  

Постојеће стање

Водоснабдевање Књажевца, а самим тим и простора прве Месне заједнице, се 
ослања на извориште "Сињи Вир" одакле се вода гравитационо доводи до црпне 
станице " Јаз" одакле се препумпава у дистрибутивну водоводну мрежу и до 
резервоара " Берчиновачко брдо " , " Џервин" и  " Џервин 2".

Простор I Месне заједнице је због висинских услова и ограничења притиска у 
водоводној мрежи, што се водоснабдевања тиче подељен у две висинске зоне.

Другу висинску зону чини улица Шпанских бораца и део Чаковачке улице, и 
даље ка Саставку и Грезни за чије водоснабдевање је изграђена бустер станица и 
резервоар  " Џервин 2" запремине 235м3 на коти 317,00м.н.в. За водоснабдевање 
осталих потрошача служи резервоар  " Берчиновачко брдо " на коти огледала воде 
277,00м.н.в  и резервар  " Џервин" запремине 800м3 на коти 278,00м.н.в.

Дистрибутивна водоводна мрежа је разнолика и по материјалу, и по пречнику у 
зависности од времена изградње, што се види на графичком прилогу.

Главни потисно-повратни цевовод је димензионисан за норму потрошње од 
550л/ст.дан, пречника је Ø 400мм и изграђен је од ПВЦ-а. Овај цевовод се пружа од 
црпне станице  " Јаз" до резервоара  " Берчиновачко брдо " (западни прстен). Део на 
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простору  I Месне заједнице од моста у Капларовој улици, Капларовом улицом, па 
кроз ул. Бранке Динић и дела улице Лоле Рибара до раскрснице са улицом Југ 
Богдановом, замењен је 2003. год. цевима од дуктивног лива пречника  Ø 400мм.

Новопројектовано стање

Основу за приказ новопројектоване водоводне мреже чини " Главни пројекат 
система Књажевачког водовода"  (Институт за водопривреду  " Јарослав Черни"- 
Београд, октобар 1984.год.).

Приликом прорачуна дистрибутивне водоводне мреже, меродавни протицај за 
димензионисање је онај, који задовољава норму потрошње од 550л/ст.дан, односно 
протицај за несметани рад противпожарних хидраната. Водоводна мрежа извешће се 
преко јавних површина, кроз труп улица, при чему водити рачуна о постојећим 
комуналним инсталацијама и ПВЦ цеви за меродавне радне притиске. Прикључивање 
нових корисника на јавну водоводну мрежу извешће се по условима надлежног 
предузећа ЈКП " Стандард "- Књажевац.

Каналисање отпадних вода  

Постојеће стање

Принцип каналисања употребљених вода у Књажевцу је сепаратни. Основна 
канализациона мрежа града изграђена је 1969-1970.године, од цементазбестних цеви. 
Изграђена мрежа у овом периоду чини основ градске канализационе мреже и свака 
даља изградња се ослања на овај започети систем.

Све отпадне воде са простора I МЗ уливају се у колектор од бетонских цеви 
пречника  Ø 600мм. који иде Карађорђевом улицом и у који се на Тргу Ослобођења 
уливају отпадне воде из колектора  Ø 500мм који иде левом обалом Сврљишког 
Тимока од Џервиновог насеља, затим настављају кејом Вељка Влаховића левом 
обалом Сврљишког Тимока и улива се у сабирну шахту црпне станице.

Географски положај града, и чињеница да се град развио на обалама двеју 
река, пружају повољну могућност за одвођење површинских вода са јавних површина. 
Програм одвођења атмосферских вода усвојен је 1977.год. На простору  I МЗ постоје 
неколико система за прикупљање и одвођење атмосферских вода:
-У делу улице Бранке Динић и улици Капларовој, постоји систем атмосферске 
канализације са изливом у Сврљишки Тимок;
-Трг Ослобођења са изливом у Сврљишки Тимок;

Новопројектовано стање

Даљи развој фекалне канализације ослањаће се на постојећи систем 
каналисања отпадних вода, задржаће се сепаратни систем и новопројектована 
секундарна канализациона мрежа са новоразрађених површина за изградњу 
индивидуалних објеката, прикључиће се на постојећу канализациону мрежу. 
Минимални пречник новопројектоване канализације је Ø 200мм.

Канализациону мрежу треба пројектовати и извести уз поштовање минималних 
и максимално дозвољених падова и важећих законских и техничких прописа.

Даљи развој атмосферске канализације такође ће се ослањати на већ 
постојећи систем атмосферске канализације, и постојећу пројектну документацију.
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Уређење водотока  

Књеажевац лежи на обалама двеју река, Трговишког и Сврљишког Тимока, који 
се одмах испод градске зоне уливају и чине Бели Тимок. Простор  I МЗ обухвата 
простор лево од обале Сврљишког Тимока. Од осталих водотокова, на овом простору 
је Грезанска река која се улива у Сврљишки Тимок.

Сврљишки Тимок је у потпуности регулисан у градском подручју. Регулација је 
вршена у три фазе. Прву фазу чине изведени радови између улица Капларове и 
гвозденог моста који спаја Трг Ослобођења са  "административним центром". Ови 
радови су изведени 1948.године и састоје се од облагања профилисаног корита 
каменим блоковима без издвојеног минор и мајор корита. Код моста у Капларовој 
улици је 2001. године изграђена монтажно-демонтажна устава, због регулисања нивоа 
воде у периоду ниског водостаја. Другу фазу чине радови изведени од моста у 
Капларовој улици до ушћа Сврљишког у Бели Тимок. Радови су изведени 1977.године. 
Регулација реке заснива се на минор и мајор кориту, облога профилисаног корита 
извршена је од ломљеног камена. Трећа фаза регулације Сврљишког Тимока 
завршена је 1986. године. Регулисан је узводни ток реке од моста у Његошевој улици, 
до ушћа Грезанске реке у Сврљишки Тимок. Регулацијом је издвојено минор и мајор 
корито, а облога профилисаног корита је изведена кречњачким и гранитним каменим 
облогама. На овом делу регулације изведен је и одбрамбени насип. За све радове на 
регулацији Сврљишког Тимока постоји техничка документација.

Мреже телекомуникационих инсталација  

Квалитетна телекомуникациона мрежа је један од предуслова развоја и 
подизања општег стандарда живљења у граду.Концептом плана постављени су 
следећи циљеви:

-технички осавременити постојећу телекомуникациону мрежу у граду;
-изградити технички квалитетну и поуздану телекомуникациону мрежу, 

засновану на децентрализованој организацији, којом ће се постићи густина од 50 
класичних телефона на 100 становника до 2015. године, као и приступ интернету у 
свим деловима мреже (процена 15/100 становника); и 

-у приступној мрежи значајно повећати заступљеност оптичких каблова.
Да би се извршила реорганизација и доградња мреже за највећи део града и 

омогућила модернизација постојећих инсталисаних капацитета и изградња нових, 
Планом генералне регулације решавају се два основна питања везана за развој 
фиксне телекомуникационе инфраструктуре:

-број и локације нових мултисервисних чворова (МСАН) у граду и 
-изградња нове и доградња постојеће телекомуникације (ТК канализација).
Планом развоја "Телеком Србија" а.д. До 2015.године, предвиђена је потпуна 

децентрализација градске телекомуникационе мреже, односно изградња нових 
мултисервисних чворова (МСАН),на локацијама  "Војне баште","Ластавичко поље", 
"Саставак" и "Трговиште" .

Нова чворишта телекомуникационе мреже у оквиру  I МЗ су предвиђена на 
подручју МСАН  "Ластавичко поље" и  МСАН  "Саставак".

Основни критеријум који треба задовољити код избора локација приступних 
чворишта савремене телекомуникационе мреже је да дужина приступног 
(претплатничког вода) за резиденцијалне кориснике (домаћинства) буде што краћа, не 
дужа од 1,50км.Овај критеријум мора да буде задовољен због тога да би 
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конвенционални (бакарни) приступни вод могао да задовољи коришћење савремених 
телекомуникационих услуга (пренос података и интернет великих брзина, видео и 
остале широкопојасне услуге). Привредни субјекти (индустријске зоне и друго) не 
потпадају под ово ограничење јер се широкопојасни приступ за ове кориснике решава 
оптичким кабловима, па телефонски саобраћај може да се преноси на знатно дужим 
приступним водовима.

Додатни критеријуми за избор локација приступног чворишта су: најмања 
средња дужина претплатничког бода, близина и капацитет постојеће ТК канализације, 
погодност услова за изградњу нове ТК канализације, могућност повезивања оптичким 
каблом из два правца (радни и резервни пут), природне и вештачке препреке у 
градском ткиву и друго. Посебан критеријум постоји када се ради о реконструкцији 
постојеће месне мреже, као што је овде случај. Тада је важан критеријум 
конфигурација постојеће бакарне кабловске мреже и могућност њеног економичног 
преусмеравања на коришћење нових и постојећих локација.

Орјентациона подручја која ће опслуживати нова чворишта су:
-ново чвориште "Ластавичко поље"- напајаће делове  I Месне заједнице 

северно и јужно од пута за Сокобању и ближе делове уз тај пут; 90% приступних 
водова је краће од 1500м, а најдужи су краћи од 2,00км; 

-ново чвориште "Саставак"- напајаће удаљене делове  I Месне заједнице уз 
регионални пут 121, према Сокобањи; дужине приступних водова су мање од 1500м;

-постојеће чвориште "Центар"- напајао би део II Месне заједнице и део  I Месне 
заједнице оивичен током Сврљишког Тимока и трасом железничке пруге; подручје је 
овако дефинисано због тога што се ово подручје сада напаја са ове локације, па се 
сви постојећи каблови могу користити, а напајање овог дела са новог чворишта 
"Ластавичко поље" из  I Месне заједнице, било би отежано због трасе железничке 
пруге; 95% приступних водова је краће од 1500м а најдужи су краћи од 2,00км;

Децентрализација градске месне (приступне) телекомуникационе мреже и 
уградња нових телекомуникационих чворишта у градском ткиву, захтева изградњу 
нових праваца ТК канализације. Да би ТК мрежа могла да функционише и да би могла 
касније да се успешно модернизује и прилагођава новим типовима услуга, мора 
постојати могућност да се на главним правцима полажу оптички и други каблови без 
поновног раскопавања.

У конкретном случају то значи да мора постојати ТК канализација која повезује 
локације свих телекомуникационих чворишта у граду. Од предвиђених 6 локација ТК 
чворишта само се два налазе на траси ТК канализације. То су  "Центар" и "Ластавичко 
поље". Постојеће чвориште  "Дубрава" је у непосредној близини постојеће ТК 
канализације. Према томе, минимално је потребно изградити нову ТК канализацију до 
локација нових чворишта "Саставак",  "Војне баште",  "Дубрава" и "Трговиште".

Оптимално решење би билода се ТК канализација изгради поред свих важнијих 
саобраћајница и да сваки стамбени блок има барем једно окно ТК канализације на 
својој површини.

Планом генералне регулације утврђуиу се трасе на којима се мора извршити 
изградња нових оптичких каблова, без којих не би могла да се реализује 
децентрализација ТК приступне мреже. То су такозвани примарни каблови, односно 
спојни каблови који повезују ТК чворишта међусобно.

Примарни или спојни оптички каблови чије су трасе утврђене овим планом су: 
"Центар"- "Војне баште", "Центар"- МСАН "Ластавичко поље", МСАН "Ластавичко 
поље"- МСАН  "Саставак" и МСАН  "Дубрава"- МСАН "Трговиште".

Концепт развоја поштанског саобраћаја  
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На подручју града постоји само једна поштанска јединица што није 
прихватљиво за коришћење поштанских услуга свих 21000 становника града. Када се 
томе дода да услуге у градској пошти користи и становништво из околних села, онда је 
јасно да се повремено морају стварати неприхватљиве ситуације.

Основни циљ који се овим планом поставља у области поштанских услуга је да 
се те услуге учине доступним становништву.

У циљу побољшања постојећег стања, Планом генералне регулације је 
предвиђено да се отворе по једна нова поштанска јединица на територији  I Месне 
заједнице ( "Саставак" ) и III Месне заједнице ( "Касарна").

Положај телекомуникационе мреже као и постојећих и нових јединица приказан 
је на карти  "Размештај инфраструктурних система".

Мрежа инсталација за електричну енергију  

Електро-енергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и 
дистрибутивни водови и објекти, који су у функцији постојећих насеља.Урбанистичким 
планом се задржава постоећа конфигурација транзитне напојне и дистрибутивне 
високонапонске електро-енергетске мреже и објеката.

Развојем електро-енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) 
предвиђају се за:

1)  далеководе и ТС 110, радови на повећању капацитета постојећих електро-
енергетских објеката, имајући у виду да је на овом подручју изграђен поуздан систем 
преноса електричне енергије, као и изградње нових електро-енергетских објеката, у 
циљу обезбеђења поузданог напајања електричном енергијом општине и то:

-реконструкција ТС110/35kv Књажевац, инсталирањем другог трансформатора 
од 31,5 МВА;

-повећање инсталисане снаге у ТС 35/10kv Књажевац1 на 2х8 MWA,или у 
ТС35/10kv Књажевац2 на 4+8 MWA ;

2) далеководе и ТС 35kv, реконструкција постојећих електро-енергетских 
објеката и изградњу нових у циљу обезбеђења поузданог напајања и двостраног 
система снабдевања електричном енергијом конзумног подручја и то: прилагођавање 
ТС 35/10kv за систем даљинског управљања, уз примену информационог система.

Изградња и доградња електродистрибутивне мреже у планском периоду 
изводиће се према условима надлежног електродистрибутивног предузећа ЕД 
Књажевац, у складу са законском регулативом из ове области и уз поштовање 
утврђених правила заштите животне средине, природних и културних добара.

Изградња других објеката и извођење свих врста грађевинских радова  испод и 
у близини ДВ условљена је претходним прибављањем услова од стране надлежног 
електродистрибутивног предузећа, односно надлежне службе Електропривреде 
Србије.

За обрачун вршне потрошње електричне енергије усвојени су следећи 
параметри по врстама корисника и локалитетима: минимум 2,5 КW по стационарном 
кориснику,  2,5 КW по становнику за села и 0,1 КW по излетнику.

У наредном периоду се предвиђа реконструкција јавне расвете на целој 
територији града што треба да допринесе рационалнијем коришћењу електричне 
енергије.

Мрежа топловода  
Топлификација је проведена само у једном мањем делу града. Постојеће 
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топлане и топловоди су углавном на територији  II Месне заједнице, а у  I Месној 
заједници топловод је проведен само до Дома ученика и једне колективне стамбене 
зграде. Да би се већи део града топлифицирао потребно је проширити капацитете 
постојећих топлана и изградити нове, према пројектима и програму ЈКП  "Топлана".

10.4. Општи и посебни услови и мере заштите природноги културног  
          наслеђа, животне средине и живота и здравља људи  

10.4.1.  Принципи и циљеви заштите и коришћења непокретних 
              културних добара

     
Културна добра представљају један од најважнијих ресурса и потенцијала за 

развој подручја, било да се ради о развоју туризма, руралних средина или самог 
града. Она су носиоци идентитета града, слика културног и историсјког развоја урбане 
средине. Споменици културе јасно говоре и о економским и друштвеним приликама 
града како у прошлости тако и данас. Њихова континуирана заштита, целовита 
валоризација и интеграција, ревитализација и презентација и стављање у функцију 
развоја града представљају приоритете у изради планске документације и њиховој 
примени. Непокретним културним добрима обухваћеним Планом генералне 
регулације сматраће се сва проглашена и категорисана непокретна културна добра, 
као и она која се налазе под претходном заштитом, сва евидентирана културна добра 
и она која ће бити евидентирана у оквиру рекогносцирања терена и систематских 
истраживања предвиђених Планом генералне регулације. 

Заштита непокретних кулутрних добара може се вршити само у складу са 
Законом о културним добрима (Сл. гласник РС 71/94) и уз поштовање услова и 
документације издате од надлежног Завода за заштиту споменика културе у Нишу и 
других стручних служби. 

Под мерама заштите подразумевају се конзервација, рестаурација, 
ревитализација добара, као и све оне стручне и планске интервенције (санација, 
адаптација и др.) на културним добрима које неће утицати на карактер и природу 
добара, а у циљу интегрисања културне и природне баштине ради одрживог развоја 
локалне средине, стављања добара у функцију туризма и укупног социоекономског и 
културног развоја  подручја.

Општи циљеви заштите непокретних културних добара су:  
− обезбеђење система трајне заштите и очуваности природног и културног наслеђа 

града;
− афирмација идентитета и специфичности града базирана на културним и 

природним особеностима подручја;
− коришћене геостратешког положаја/пограничне зоне ради успостављања и 

развијања прекограничне сарадње у циљу проучавања културних и природих 
специфичности шире регије, спровеђења међународних пројеката унапређења 
заштите, презентације и развоја туризма базираног на културној и природној 
баштини;

− коришћење културних добара као ресурса за одрживи развој (формирање пешачке 
зоне у центру града уз очување постојећих архитектонских и амбијенталних 
вредности);

− подизање нивоа свести у друштву о значају очувања културне баштине као и 
могућностима њихове планске употребе;

− утврђивање обавеза да се кроз планска решења поштују интереси заштите и 
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развоја у оквирима националних и међународних правних норми, стандарда и 
препорука који се односе на заштиту културних добара.

Посебни циљеви заштите непокретних културних добара су:
− успостављање интегративне заштите и система управљања културним наслеђем;
− Ревалоризација споменичких вредности, ради утврђивања статуса и 

рекатегоризације непокретних културних добара;
− утврђивање заштићене околине непокретних културних добара и зона са 

различитим режимима заштите ради очувања, унапређења и заштите 
амбијенталних целина око културних добара, а у оквиру комплексне заштите ових 
целина;    

− формирање јединствене информационе основе и докумнтације о културном 
наслеђу на подручју града ради евидентирања, валоризације и категоризације 
непокретних културних добара и њихове адекватне презентације;

− извођење ургентних интевенција заштите (конзервације, рестаурације и др.) на 
најугроженијим или највреднијим споменицима;

− повећање доступности културних добара, побољшањем система сигнализације и 
обележавања путева, квалитета путне мреже и прилазних стаза;

− презентација и популаризација културних вредности града и ширег подручја у циљу 
едукације и обавештавња јавности, локалног становништва, посетилаца, туриста; 

− дислокација непокретног културног добра могућа је под условима прописаним 
Законом о културним добрима и условима издатим од стране надлежних служби 
једино ако претходне мере заштите нису могуће и ако је опстанак добра на 
аутентичном простору угрожен и прети му потпуна девастација;

− ревитализација одређених амбијенталних целина страих чаршија и сл. ради 
формирања малих комерцијалних, едукативних, креативних, занатских, 
информативних, пријемних и других врста центара у граду, специјализованих 
музеја попут Музеја чарапа или традиционалних заната и сл.

− интегрисање заштите, презентације и коришћења непокретних културних добара 
ради формирања туристичке понуде, а  у сврху економског развоја књажевачког 
краја;  и

− препозавање културног наслеђа као потенцијала развоја и посебног туристичког 
мотива који даје идентитет одређеном простору.

10.4.2. Мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара 
 и њихове заштићене околине 

На основу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94) надлежни 
завод за заштиту споменика културе у Нишу издаје услове чувања, одржавања и 
коришћења културних добара и утврђује мере заштите културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту. 

Опште мере заштите
Мере техничке заштите и друге интервенције на непокретним културним 

добрима могу се изводити према условима, у поступку и на начин утврђен Законом о 
културним добрима (Сл.гласник 71/94) према члану 54. и односе се како на ближе 
услове чувања, одржавња и коришћења непокретног културног добра тако и на 
заштићену околину. 

36



На наведеним културним добрима и добрима под претходном заштитом не 
може се вршити раскопавање, рушење, преправљање или било какви радови који 
могу да наруше својства културног добра без претходно утврђених услова.
Забрањује се употреба непокретног културног добра у сврхе које нису у складу са 
његовом наменом и значајем, или на начин који може да доведе до његове 
угрожености и уништења.

До утврђивања граница, зона са различитим режимима заштите, изградње и 
уређења простора, заштићеном околином проглашених, евидентираних или културних 
добара која уживају претходну заштиту, сматраће се целе катастарске парцеле на 
којима се добро налази и све парцеле са којима се граничи.

Приликом утврђивања статуса и категоризације свих проглашених, 
евидентираних и оних културних добара која уживају претходну заштиту, као и 
валоризованих објаката и регистрованих архолошких локалитета биће одређене 
границе њихове заштићене околине;

За угрожена културна добра заштићена околина утврђује се на основу процене 
стања и планираних радова, а додатне мере заштите утврђују се посебним 
елаборатима;

Програми заштите и ревитализације, садржај и намена непокретних културних 
добара, намена и мере заштите простора зона заштите биће дефинисане 
одговарајућом планском документацијом. 

Уколико се у току било које врсте грађевиских 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 
предузети све мере да како се налазиште не би оштетило или  уништило. 

Планом генералне регулације дефинишу се зоне са различитим режимима, тј. 
степеном заштите 

Зоне заштите
За све интевенције на културним добрима, без обзира на зону степена заштите 

морају бити израђени посебни елаборати и пројекти од стране недлежног Завода за 
заштиту споменика кулутре, а у складу са важећим прописима.

− 1)Зона I степена заштите односи се на све врсте културних добара и 
представља непосредну околину самог културног добра. тј. заштићене 
околине која ужива статус заштите као само културно добро, са 
режимом строго контролосане изградње и уређења простора што 
подразумева забрану изградње објеката који нису у функицји заштите 
и презентације, коришћење, одржавање и евентуалну интервенције на 
објекату у оквиру постјећих габарита уз неопходну сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика културе, израду комуналне 
инфраструктуре у складу са захтевима заштите, а у сврху презентације 
непокретног културног добра. У зону I степена заштите стављају се сва 
проглашена и категорисана, добра која уживају претходну заштиту, сва 
евидентирана и невединтирана културна добра на територији 
Просторног плана. О свим променама власничким или физичким на 
НКД корисници или власници дужни су да обавесте надлежне службе. 
Треба забранити све инавзивне методе испитивања НКД, треба 
планском документацијом у складу са условима надлежних служби 
прецизирати радове на уређењу инфраструктуре, зелених површина и 
помоћних објеката или простора, регулацију саобраћаја и прилаза. 
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Иако је Законом о заштити НКД прецизирано требало би и Планом 
генералне регулације као и ППО још једном дефинисати у складу са 
поменутим законом третман археолошких локалитета на пр: забрању 
изградње објеката инфраструктуре, забрану извођења било каквих 
грађевиских радова без претходних заштитиних ископавања; забрану 
зидања, извођења пољопривредних радова на дубини већој од 30 цм; 
забрану сађења високе вегетације; ископа и извоза земље и песка; 
забрану депоновања било које врсте отпада, забрану неовлашћеног 
прикупљања покретних археолошких налаза
2) Зона II степена заштите представља просторну целину са зоном I 
степена заштите у оквиру предеоног лика, која штити од негативних 
утицаја окружења и омогућава презентацију непокретног кулутрног 
добра и има режим ограничене и строго контролисане изградње и 
уређења простора од стране надлежних служби заштите. У зону II 
степена заштите улазе све заштићене околине непокретних културних 
добара. 
3)Зона III степена заштите представља најширу зону заштите, 
обухвата простор амбијенталне/предеоне целине у којој се налази 
непокретно културно добро и имa режим селективне и конторлисане 
изградње и уређења простора у складу са законом.

10.4.3. Концепт и пропозиције заштите
На територији града Књажевца у документацији надлежних служби 

регистрована су 102 непокретна културна добра, од чега су пет категорисана као 
споменици културе, два као знаменита места, четрдесет и два спадају у добра која 
уживају претходну заштиту (тридесет и девет културних добара, две просторно 
културно-историјске целине, једно археолошко налазиште) док је евидентираних 
културних добара девет. Обзиром на овакав број културних добара и аларманто 
стање у којима се неки од њих налазе, неопходно је:
− приступити изради Студије и детаљне документације на основу теренског 

истраживања и увида у објективно стање културних добара у складу са Актом о 
условима чувања који је издао надлежни завод;

− извршити ревалоризацију сви врста непокретних културних добара;
− извршити валоризацију и процену стања и карактеристика појединих објеката или 

целина који носе извесне особености и споменичке вредности, а могу се 
ревитализовати и користити у сврхе развоја културног туризма или у циљу 
побољшања квалитета услуга и културне понуде града;

− направити листу приоритета и потребну документацију о културним добрима по 
значају или степену угрожености у сарадњи са стручним службама заштите као би 
се предузеле мере санације или презентације највреднијих или најугроженијих 
објеката;

− израдити потребну планску документацију за спровођење свих мера заштите, 
ревитализације, промоције и др. поштујући препоруке и обавезе издате од стране 
надлежног Завода у Нишу у оквиру Акта о условима чувања, одржавња и 
коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају 
претходну заштиту од значаја за План генералне регулације Књажевца;

− дефинисање степена реконструктивних и санационих захвата одговарајућим 
пројектима, конзерваторским условима за извођење техничке заштите и 
презентацију објеката одговарајућим урбанистичким планом;
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− у оквиру одређених урбаних зона или посебених културних предела неопходно је, и 
кроз планску документацију и у пракси, ускладити постојеће објекте са споменичким 
својствима и новоизграђене објекте транспоновањем елемената традиционалне 
архитектуре или стилских карактеристика једне епохе уз употребу одговарајућих 
материјала;

− појачати инспекцијски надзор и примену санкција ради благовременог спречавања 
непримерених интервенција на културним добрима или у заштићеној околини, 
уклањања неплански грађених објеката и других активности које могу нарушити 
изглед и аутентичност непокретних културних добара и њиховог окружења;

− обезбедити ефикаснију заштиту археолошких налазишта и других културних добара 
од намерног пљачкања и уништавања;

− изградња инфрастуктуре која треба да омогући или олакша приступ културним 
добрима; и

− постављање одговарајуће ознаке и табле на категорисана и проглашена 
непокретна културна добра, као и путоказе и друге врсте планова и карата на 
важним путним правцима како ван тако и у насељеним местима и централним 
тачкама у граду.

10.4.4.    Животна средина

 Циљеви
Основни циљ заштите животне средине на Планском подручју је опште 

унапређење квалитета и параметара животне средине, и то заустављањем даље 
деградације природних ресурса и добара, контролом и неутралисањем негативних 
утицаја из инфраструктурних система (услед загађења из саобраћаја и неадекватног 
евакуисања отпадних вода из домаћинстава и индустрије), пољопривреде, слабо 
развијене индустрије, негативних утицаја постојеће градске и сеоских депонија.
Посебни циљеви огледају се у: унапређењу квалитета вода, ваздуха, земљишта; 
заштита изворишта водоснабдевања; смањење емисија штетних материја у ваздуху 
које се емитују из саобраћаја или система даљинског и индивидуалног грејања, 
рекултивација и ревитализације земљишта локалитету општинске депоније и дивљих 
сметлишта; смањење количине, повећање степена рециклирања и безбедног 
депоновања свих врста отпада, праћено санацијом неконтролисаних сметлишта, 
приоритетно оних која угрожавају квалитет вода у водотоцима и извориштима 
подземних вода; рационално коришћење земљишта, енергије, воде; спречавање 
инцидентних неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и 
земљиште; смањење емисија буке из саобраћаја и индустријских постројења; 
контролисано коришћење агротехничких мера које негативно утичу на животну 
средину; утврђивање катастра загађивача на планском подручју и обезбеђивање 
мониторинга параметара животне средине; и др.

 Концепт
Основна планска поставка је да се Планом генералне регулације обезбеђује 

спровођење концепције и решења за заштиту простора и животне средине утврђених 
Просторним планом Републике Србије, Регионалном просторним планом Тимочке 
крајине и Просторним планом општине Књажевац интегрисањем аспекта заштите 
животне средине у планска решења у вези са наменом, уређењем и изградњом 
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простора, заштитом и коришћењем ресурса, развојем и размештајем 
инфраструктурних система и насеља, управљања отпадом и др.

Према Просторном плану Републике Србије, општина Књажевац убраја се у 
територије са угроженом животном средином. Међутим, због својих специфичности 
на микронивоу извршено је и зонирање територије на основу категорија животне 
средине. Заштита и унапређење квалитета животне средине спроводиће се 
диференцирано према дефинисаним просторно-еколошким зонама (на основу 
параметара животне средине), применом режима и правила изградње и уређења 
простора и мера заштите животне средине. Оваква просторна диференцијација 
Планског подручја неопходна je и за утврђивање утицаја планских решења на 
животну средину, који су саставни део Стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.

На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних 
целина, могу се издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од 
загађивања животне средине: 
− коридор државног пута првог реда 25, као и коридори државних путева другог реда 

са саобраћајним оптерећењем већим од 2000 возила/дан;
− градска несанитарна депонија Књажевца, са недефинисаним правилима 

депоновања отпада; неплански и неконтролисано формирана сметлишта (дивље 
депоније) на ободу града, која загађују земљиште, подземне и површинске воде 
разноврсним токсичним материјама које се користе у индустрији и пољопривреди 
(лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива и сл.), неразградљивим материјама 
(пластика и сл.) и кабастим отпадом из домаћинстава, као и процедним водама из 
тела депоније;

− централна градска зона, планиране индустријске зоне на северу и истоку и 
локалитети у урбаном подручју Књажевца (сточна пијаца, кланица);

− Трговишки Тимок, Бели Тимок, који су под великим ефлуентним оптерећењима и у 
лошијем стању квалитета од захтеваног, јер се у њих испуштају отпадне воде свих 
долинских насеља, укључивши и канализације Књажевца и привреде у зони града, 
без икаквог пречишћавања;

− насеља Трговиште и Дубрава, као зоне ниског степена загађења за које се 
претпоставља да се ни у планском подручју неће значајније мењати.

На основу модификованих критеријума за категоризацију простора према 
степену загађености, утврђених Просторним планом Републике Србије, предвиђају се 
четири категорије, према очекиваним нивоима загађености и угрожености животне 
средине проузрокованих антропогеним притиском.

Претпоставља се да се ниједна од зона на градском подручју не може 
сврстати у зоне са највишим (I – изузетно високим и II – веома високим) степеном 
загађености, као ни подруче незнатног степена загађености (без сталних загађења 
антропогене генезе). 

У заштитним појасевима дуж јавног државног пута I реда – 25 и у зони 
комуналних објеката (кланице, сточне пијаце и ветеринарске станице, градске 
топлане) и планиране локације трансфер станице (на месту општинске депоније) 
квалитет животне средине може да буде и са високим степеном загађења. 
Дуж државних путева II реда, као и у планираним радним зонама (између 
железничке пруге и пута за Бољевац, као и зоне на северу, у коридору пута ка 
Зајечару), али и на локацијама већих дивљих депонија, квалитет животне средине 
може да буде и са средњим степеном загађења. 

На подручју Дубраве и Трговишта биће очуван и обезбеђен виши квалитет 
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животне средине, са претежно малим и незнатним степеном загађености.

 Кaтeгoриje квaлитeтa живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe 
Књажевац 2025.  

Стeпeн 
зaгaђeнoсти

Oпис Пoдручje

В ВИСOК

пoврeмeнo вeћe 
прeкoрaчeњe: ГВИ, МДК 
вoдa и зeмљиштa, нивoa 
букe, 
пoврeмeни прoблeми у 
прикупљaњу и трeтмaну 
индустриjскoг и кoмунaлнoг 
oтпaдa,
срeдњи ризик oд удeсa

зaштитни пojaсeви дуж постојећег 
државног пута првог реда 25;
градска депонија у Књажевцу / 
планирана трансфер станица
планирана зона комуналних објеката 
(кланица, сточна пијаца, 
ветеринарска станица)

С СРEДЊИ

пoврeмeнo мaњe 
прeкoрaчeњe: ГВИ, МДК 
вoдa и зeмљиштa, нивoa 
букe 
пoврeмeни прoблeми у 
прикупљaњу и трeтмaну 
пoљoприврeднoг и 
кoмунaлнoг oтпaдa и 
одвођењу отпадних вода

aштитни пojaсeви дуж државних 
путева другог реда 247, 247b, 246 и 
121
планиране радне зоне (између 
железничке приге и пута за 
Бољевац, као и зоне на северу у 
коридору пута ка Зајечару)
дивље депоније

М МAЛИ
зaгaђeњe чинилaцa 
живoтнe срeдинe у 
дoзвoљeним грaницaмa

зоне шумског појаса и 
пољопривредног земљишта
Дубрава и Трговиште

У непосредној контактној зони Планског подручја (КО Жлне и КО Црвење) 
налазе се значајна потенцијална лежишта лапорца, чија се експлоатација и прерада 
очекује у планском периоду. Будући да до сада није рађена просторна и еколошка 
валоризација локација за цементару у којој ће се вршити прерада лапорца, овим 
планским документом сугерише се њено лоцирање ван Планског подручја, уз израду 
претходних студија о избору микролокације и процене утицаја на животну средину.

Заштита животне средине на Планском подручју оствариваће се кроз: 
1) смaњeњe нивoa eмисиje из пoстojeћих извoрa зaгaђивaњa вaздухa;
2)   дефинисање правила заштите квалитета ваздуха од загађења у новим 
индустријским погонима ;
3)  израду катастра загађивача ваздуха, успoстaвљaњe систeмa мoнитoрингa 

квaлитeтa вaздухa на више локација на градском подручју у складу са Eврoпскoм 
дирeктивoм o прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС) 
и са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС 36/09“) и Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC", 
бр. 11/2010);

4)  зaштиту вoдa у сливним пoдручjимa Белог, Сврљишког и Трговишког Тимока oд 
нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja кojи мoгу нeпoвoљнo дa 
дeлуjу нa издaшнoст извoриштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe зa пиће;
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5) спречавању акцидентних загађења ваздуха, воде и земљишта из саобраћаја, 
индустрије и сл.;
6) повећање степена информисаности становништва о стању и заштити животне 
средине; и

     7) реализација система мониторинга свих параметара животне средине на Планском 
    подручју.

10.5.    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 PC", бр. 18/97).

10.6.   Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције  
морају извршити конзерваторски или други услови  
за предузимање мера техничке заштите  

10.6.1. Заштићена културна добра

    Споменици културе      

1.Црква Св.Ђорђа у Књажевцу, XIX век. Решење Републичког завода за заштиту 
споменика културе у Београду бр. 685/1 од 27.06.1967. године;
2.Кућа Крстића на Тргу Ослобођења бр. 41  (бр. 35-К.П.907),  XIX век. На основу 
решења о заштити Републичког завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе РС бр. 885/4 од 28.12.1966. године;
3.Двојна породична кућа Сибиновића (Завичајни музеј Књажевац) у Карађорђевој 
бр. 15 у Књажевцу. На основу Одлуке Извршног савета СО Књажевац 633-1/1-84-
03 од 25.03.1986. године;
4.Вила пољопривредног прехрамбеног комбината „Џервин“ Књажевац. Одлука СО 
Књажевац бр. 633-1/84-03 од 31.03.1986. године.

   Споменици учесницима страдалим у ратовима 1804-1920. и 1941-  
1945.године – спомен обележја, знаменита места и др.  

У самом граду налазе се два споменика посвећена страдалима у ратовима од 
1804. до 1944. године.  

1) Централно место у граду на некадашњем градском тргу и пијаци, данас заузима 
Споменик слободе у центру града посвећен свим пострадалим у ратовима од 
1804-1944. године, а дело је архитекте Богдана Богдановића из 70-их година 20. 
века. Проглашен је за непокретно културно добро са групом споменика на основу 
Одлуке СО Књажевац бр. 633-4/85-03 од 28.12.1984. године.

2) Спомен костурница посвећена народном хероју Димитрију Тодоровићу – Каплару и 
партизанки Љубици Драгићевић – Наташи. Налази се на „западном градском 
гробљу“ и проглашена је за непокретно културно добро са групом споменика на 
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основу Одлуке СО Књажевац бр. 633-4/85-03 од 28.12.1984. године.
3)

10.6.2. Добра која уживају претходну заштиту

 Културна добра 

1. Кућа у Карађорђевој бр. 13 на к.п. 867. Заштићену околину чине све парцеле које 
се граниче са парцелом на којој се објекат налази
2.Две куће у Карађорђевој бр. 26 и бр. 28 на к.п. 882/1 и к.п. 881. Заштићену 
околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази 
3.Комплекс Књажевачке гимназије у Карађорђевој бр. 12 на к.п. 477. Заштићену 
околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
4.Кућа у Карађорђевој бр. 47. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче 
са парцелом на којој се објекат налази.
5.Кућа у ул. Светозара Марковића бр. 36 на к.п. 681. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
6.Две куће у ул. Светозара марковића бр. 33 и бр. 35 на к.п. 685/1 и к.п. 

686/1. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 
објекат налази.
7.Кућа у ул. Иве Лоле Рибара бр. 15 на к.п. 673. Заштићену околину чине све 

парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
8.Комплекс основне школе Димитрија Тодоровића Каплара у ул. Иве Лoле Рибара 
на к.п. 668. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са  парцелом на 
којој се објекат налази.
9.Две куће у ул. Иве Лоле Рибара бр. 6 на к.п. 576. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
10.Две куће у улици Иве Лоле Рибара бр. 9 на к.п. 894/1. Заштићену околину чине 
све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
11.Породична гробница Гавре Аниничића на “западном градском гробљу”. 
12.Породична гробница Петра Васића на “западном градском гробљу”.
13.Објекат на Тргу Ослобођења бр. 8 на к.п. 549. Заштићену околину чине све    
    парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
14.Кућа у ул. Цара Душана бр. 12 на к.п. 609/1. Заштићену околину чине све   
   парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
15.Кућа у ул. Цара Душана бр. 17. Заштићену околину чине све парцеле које се  
   граниче са парцелом на којој се објекат налази.
16.Кућа у ул. Цара Душана бр. 21, на к.п. 619. Заштићену околину чине све 
   парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
17.Кућа у ул. Цара Душана бр. 24 на к.п. 107. Заштићену околину чине све     
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
18.Зграда у улици Цара Душана бр. 29 Народни дом на к.п. 6326. Заштићену  
   околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат     
   налази.
19.Кућа у ул. Др Савића бр. 10, на к.п. 6313. Заштићену околину чине све парцеле  
   које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
20.Кућа у ул. Др Савића бр. 8 на к.п. 6309. Заштићену околину чине све парцеле 
   које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
21.Зрада у ул. Светозара Марковића бр. 7 на к.п. 595. Заштићену околину чине све 
    парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
22.Кућа у ул. Светозара Марковића бр. 12, на к.п. 640. Заштићену околину чине све 
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   парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
23.Водоторањ на к.п. 585. Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са 
    парцелом на којој се објекат налази.
24.Кућа у Али Агићевој улици бр. 2. Заштићену околину чине све  парцеле које се 
    граниче са парцелом на којој се објекат налази.
25.Кућа у Али Агићевој бр. 16. Заштићену околину чине све парцеле које се  
граниче са парцелом на којој се објекат налази.

Проширена листа евидентираних културних добара  на територији града 
Књажевца

Скраћенице:
а.н. – археолошко налазиште
з.м. – знаменито / историјско место
     1. Локалитет Кулиште а.н.
     2. Спомен биста Димитрију Тодоровићу Каплару з.м.
     3. Спомен биста Бранку Милошевићу Металцу з.м.
     4. Спомен биста Стевану Ђорђевићу з.м. 
     5. Спомен биста Спасоја Милкића Колара з.м.
     6. Спомен барељеф др. Радивоју Савићу з.м.
     7. Спомен биста Чеди Кецману з.м.
      8. Спомен обележје посвећено Вукосави Јовановић з.м.

9. Спомен биста Бранке Динић                                             з.м.
10.Спомен костурница Димитрију Тодоровићу Каплару, западно гробље   з.м.

10.7.  Мере енергетске ефикасности  

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

          Енергетска својства објеката су 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.

10.8.  Други елементи значајни за спровођење Плана
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Приоритети у спровођењу ПГР-а и извори финансирања  
приоритетних радова

   
Приоритет овог Плана генералне регулације је да се простор сачува за намене 

дефинисане овим планом.
Приоритети су сви системи инфраструктуре, а пре свега саобраћајнице, 

водовод и канализација.
Приоритет у реализацији планског решења треба да буде изградња планираних 

зона индивидуалног становања са пословањем.
Извори финансирања приоритетних радова су различити, почев од 

индивидуалног финансирања до финансирања из Општинског буџета.

Смернице за постављање привремених објеката   

На неизграђеним просторима (јавно и остало грађевинско земљиште) на којима 
је Планом генералне регулације предвиђена изградња  и изграђеним где степен 
искоришћења земљишта не прелази дозвољени, може се до реализације предвиђене 
изградње дозволити привремено уређење простора и изградња привремених објеката 
који морају бити монтажни или грађени на такав начин да њихово уклањање не 
представља сметњу за реализацију планираних намена површина.

Инвеститор коме се дозволи изградња привременог објекта, у обавези је да 
објекат уклони и простор доведе у првобитно стање по истеку рока за коришћење 
привремено постављеног објекта, или у случају привођења простора планираној 
намени и то без надокнаде.

Привремено изграђени објекти морају задовољити одговарајуће санитарно-
техничке и архитектонско-естетске критеријуме, што се за сваки конкретан објекат 
дефинише у фази издавања дозволе за изградњу.

Положај грађевинске линије уколико су остали параметри задовољени може се 
поклопити са регулационом линијом грађевинске парцеле.

Привремени објекти већих габарита (монтажне бараке) који су обрађени 
Планом локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама, који се налазе у граници Плана генералне регулације, могу да из статуса 
привремених пређу у статус трајних објеката уз претходно решене имовинске односе 
са власником земљишта, у овом случају то је Општина.

11.  Правила грађења  

11.1. Блок  I - " Блок  I и  II"

11.1.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање са пословањем;
- Индивидуално становање
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера
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Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 
доградња, надградња, санација.

Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

11.1.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

11.1.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2  у 
зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

11.1.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

11.1.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 2,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.
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Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 80%.

11.1.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+1+ПК    за индивидуално становање 
     -од     П+4    до    П +4+ПК       за колективно становање

-од     П+1    до    П+3              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем

    и за индивидуално становање
           -мах   П0+П+3+ПК   за колективно становање са пословањем и за 

колективно становање    
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

11.1.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

11.1.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.
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Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин 2,50м  преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

11.1.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

11.1.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.
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11.1.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

У оквиру блока предвиђени су и спортски терени (фудбал, тенис, стрељаштво, 
кошарка и сл.), спортске хале, као и објекти у саставу спортских терена (свлачионице, 
тушеви, сале за тренинге као и угоститељски објекти уклопљени у ову целину).

11.2. Блок II - "Језава " 

11.2.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

11.2.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона. 

11.2.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
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већег габарита (колективно становање, пословање и слично).
Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 

изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

11.2.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

11.2.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 60%.

11.2.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+1+ПК    за индивидуално становање
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     -од     П+4    до    П +3+ПК       за колективно становање
-од     П+1    до    П+4              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем

     за индивидуално становање
           -мах   П0+П+3+ПК   за колективно становање са пословањем     
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

11.2.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

11.2.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

11.2.10.  Услови за реконструкцију објеката  

51



Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

11.2.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

11.2.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.
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         11.3.  Блок III - "Џервиново брдо ",  "Ластавичко поље " и "Каличински пут"
           

11.3.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овим блоковима планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

11.3.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.),у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона. 

11.3.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2  у зависности од 
типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у непрекидном низу, 
груписани објекти) или од других регулационих и просторних услова. Могуће је 
укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката већег габарита 
(колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

11.3.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
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постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.
Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 

регулације.

11.3.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је  1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је   60%.

11.3.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+2         за индивидуално становање са пословањем
  -од    П+0    до    П+2              за пословне објекте
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем
     и за индивидуално становање

           -мах   П0+П+3+ПК   за колективно становање са пословањем     
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

11.3.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.
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Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

11.3.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

11.3.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
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постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

11.3.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

11.3.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

Могућа је промена делатности у постојећим индустријским, занатским и уопште 
пословним објектима.

Западно гробље  

Намена земљишта: гробна места за сахрањивање људи;
Режим изградње: сахрањивање у постојећим гробницама и постојећим гробним 

слободним местима;
Тип изградње: гробови за одрасле, гробови за децу до 10 година, зидане 

гробнице;
Положај слободних гробних места: правац исток-запад, 
Прилаз гробним местима је са улица и пешачких стаза у оквиру гробља;
Дубина гробних места: 1,50м до 2,00м.
Дозвољени степен искоришћења земљишта
-коефицијенат изграђености: 0,8
-коефицијенат заузетости: 50%
Услови смештаја возила: у оквиру посебних паркинг простора и ободних 

саобраћајница
Услови ограђивања парцела: ниско зеленило
Минимална заступљеност зелених површина: 30%
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Специфични услови: израда урбанистичких пројеката по потреби и захтевима

      11.4.    Блок  IV -  Индустријска зона"Леда"

11.4.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је: 
-Призводно-пословни објекти са магацинским простором у складу са наменом 

(прехрамбена индустрија, кожарска индустрија, индустрија грађевинског материјала, 
технички сервиси, магацини и складишта, јавни објекти, постројење за пречишћавање 
отпадних вода, дрвопрерађивачка индустрија, простр за коришћење обновљивих 
извора енергије, простор за одлагање смећа-трансвер станица, простор за уклањање 
отпада животињског порекла и слично).

-Пословно-стамбени објекти или пренамена постојећих објеката или делова 
објеката  по потреби у пословно-стамбене објекте

- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Спортски објекти;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, адаптација, ревитализација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње:Слободно-стојећи објеката.

11.4.2.   Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
   парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске 
   парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле за зону становања се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Величина грађевинске парцеле за индустријске објекте, односно комплекса 
мора бити усаглашена са технолошким условима и потребама конкретне намене.

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

11.4.3.  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 
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представља крајњу линију од које се може вршити изградња објеката.
Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 15,00м за 

новопројектоване објекте.
Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 

регулације.

11.4.4.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 60%.

11.4.5.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  

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

П+0-----------------------до  6,00м
П+ПК---------------------до  9,00м
П+1+ ПК ----------------до 12,00м

           П+2+ ПК----------------до 16,00м

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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           -од     П+0    до    П+1;             
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК   

11.4.6.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле).

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).
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11.4.7.      Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.Сваки комплекс или целина мора имати 
одговарајућу везу са приступном саобраћајницом. 

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора и у оквиру 
грађевинских парцела. Број паркинг места треба да буде минимум 20% од броја 
запослених, уколико не постоји организован јавни превоз.

11.4.9.      Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
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о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

11.4.10.     Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

11.4.11.     Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
        делатности  

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке, заштите на раду и слично а то су: прехрамбена 
индустрија, кожарска индустрија, дрвопреарађивачка индустрија, индустрија 
грађевинског материјала, производња обновљиве енергије, пречишћавање отпадних 
вода  и друге делатности сродне наведеним.

Могућа је промена делатности у постојећим индустријским, занатским и уопште 
пословним објектима.

11.5.   Блок  V -  Индустријска зона " Грезанска река"

11.5.1.   Врста и намена објеката који се могу градити у појединим   
   зонама под условима утврђеним Планом  

                                                                                                        
У овом блоку планирано је: 
-Призводно-пословни објекти са магацинским простором са следећом наменом: 

прерада метала, сервиси, лимарско-браварске радионице, прерада пластичне масе, 
столарске радионице, прерада камена, машинске радионице, прехрамбена индустрија 
(прерада воћа, поврћа, складиштење сировина и слично),продаја и складиштење 
нафтиних деривата и слично.  

Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, адаптација, ревитализација, 
доградња, надградња, санација.

Тип изградње:Слободно-стојећи објеката.

11.5.2.   Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
   парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске 
   парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле, односно комплекса мора бити усаглашена са 
технолошким условима и потребама конкретне намене.

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
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објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

11.5.3.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 10,00м за 
новопројектоване објекте.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

11.5.4.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 60%.

11.5.5.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  

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

П+0-----------------------до  6,00м
П+ПК---------------------до  9,00м
П+1+ ПК ----------------до 12,00м

           П+2+ ПК----------------до 16,00м

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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           -од     П+0    до  П0+П +1+ ПК;             
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК   

11.5.6.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  
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На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле).

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

11.5.7.      Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин 2,50м  преко  суседне парцеле.Сваки комплекс или целина мора имати 
одговарајућу везу са приступном саобраћајницом. 

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора и у оквиру 
грађевинских парцела. Број паркинг места треба да буде минимум 20% од броја 
запослених, уколико не постоји организован јавни превоз.

11.5.9.      Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
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рестоураторских радова.
Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 

којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

11.5.10.     Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

11.5.11.     Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
        делатности  

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке, заштите на раду и слично а то су: прехрамбена индустрија 
(прерада воћа и поврћа, складиштење сировина и слично), метална индустрија, 
дрвопреарађивачка индустрија, индустрија грађевинског материјала, прерада камена, 
машинске радионице, сервиси, лимарско-браварске радионице, прерада пластичне 
масе, столарске радионице, магацини, трговина, продаја и ускладиштење нафтних 
деривата и друге делатности сродне наведеним.

Могућа је промена делатности у постојећим индустријским, занатским и уопште 
пословним објектима.

Друга  месна заједница

63



12.1.  Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или  
          целина одређених Планом   

II Месна заједница се простире на десној страни Сврљишког Тимока. На том 
простору су сконцентрисане разноврсне физичке структуре и активности. Може се 
рећи за део овог простора да је главно градско језгро.

Доминантна функција је индивидуално становање, а мањи део захвата 
мешовито и колективно становање.

У самом градском језгру, око улице Књаза Милоша и Капларове, 
сконцентрисано је становање са пословањем.

Поред ових физичких структура у постојећем стању су смештене још и дечје 
установе (основна школа, дечји вртићи и дом за васпитање младежи). У   II Месној 
заједници се налази и зелена и сточна пијаца  као и вашариште.

Што се јавних објеката тиче у оквиру II Месне заједнице налази се Дом културе, 
Дом војске који није у функцији, затим Гургусовачка кула и у оквиру ње летња 
позорница. 

      Концепција организације и регулације, намена површина и карактеристике
      по режиму изградње и структури интервенција

Концепција решења ПГР-а одређена је на основу природних и стечених услова 
у предметним границама. Изузетно повољни услови за развој становања и 
централних функција (инсолација, зеленило, проветравање, оцедност терена, благи 
нагиб терена, реке), као и сам центар града са свим својим гравитационим својствима, 
детерминисали су и развој пословања са становањем, колективно становање као и 
индивидуално становање.

Планом генералне регулације се градско језгро дефинише као зона мешовитог 
становања средње густине са централним садржајима (снабдевање, школство, 
пословни садржаји, културни садржаји).Око градског језгра и у рубном делу овог 
простора је сконцентрисано индивидуално становање мале густине. На ушћу два 
Тимока је предвиђен простор за спорт рекреацију и туризам, привредно- услужне 
делатности, зелена пијаца и слични садржаји. У оквиру индивидуалних стамбених 
садржаја могуће је формирати пословне садржаје компатибилне са становањем 
уколико у физочком и еколошком смислу не угрожавају како околину, тако и функцију 
суседних парцела.

Организација простора у оквиру Плана дефинисана је саобраћајном 
инфраструктуром и регулативом, тако да је у просторном смислу оформљено више 
просторних целина које према дефинисаној намени представљају подручја која имају 
исте урбанистичке параметре (коефицијенте изграђености и заузетости и сл.).Простор 
је могуће разрађивати и урбанистичким пројектима.

Урбанистичким пројектима омогућава се инвеститорима да у складу са својим 
програмом разрађују основне претпоставке овог плана.

У погледу спратности објеката и њиховог габарита на појединим постојећим 
објектима треба предвидети надградњу поткровља и доградњу габарита а поједине 
објекте треба задржати као у постојећем стању, док се за новопројектоване 
индивидуалне стамбене објекте габарит може слободно формирати, али максималне 
спратности  П0+П+2+ПК. Што се колективног становања и пословних објеката тиче, 
спратност несме бити већа од П+4+ПК.

У погледу архитектуре и конструкције објеката она треба бити дефинисана у 
смислу традиционалних вредности, примерена савременим условима грађења, 
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архитектуре усклађене са карактеристикама поднебља.

12.2.   Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина  
       и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре,  
       као и услови за њихово прикључење  

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) и ограничавају максималне 
површине у оквиру којих је могућа градња, а дате су за ниво приземља.

У оквиру датих грађевинских линија могу се реализовати објекти спратности до 
максимално П+4+ПК и одређене развијене грађевинске површине у зависности од 
урбанистичких параметара (коефицијент изграђености и коефицијент покривености).

Приликом обликовања објеката, обраде фасаде и кровних равни, треба водити 
рачуна да планирани објекти естетски и функционално не нарушавају постојећи 
амбијент, већ да му дају нови квалитет и да истовремено наглашавају значај и намену 
објеката.

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

      12.3.   Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта  
                    по целинама или зонама из планског документа, који је потребан 
                   за издавање локацијске и грађевинске дозволе  

                    12.3.1.   Мреже саобраћајница

Елементи саобраћајног решења

У оквиру II Месне заједнице у Књажевцу, присутна је транзитна саобраћајница 
Ниш- Зајечар која се одвија улицама Добривоја Радосављевића – Бобија, Књаза 
Милоша и улицом 22. децембра. Правац за Сокобању користи улице Књаза Милоша, 
Трг ослобођења и Карађорђеву. Из овог произилази, да је целокупан саобраћај, било 
да је транзитног или локалног карактера сконцентрисан на поменуте улице од којих 
већина пролази и кроз најужи друштвени, административни и трговачки центар града.
Планом генералне регулације се предвиђа изградња пешачке зоне на делу улице 
Књаза Милоша од зграде " Треска " до каменог моста у центру града,па самим тим и 
дислоцирање саобраћаја из центра града и усмеравање улицама које ће дефинисати 
Одлука  о регулацији саобраћаја.

У самој   II Месној заједници постоје и планирају се више примарних насељских 
саобраћајница. Ову групу чине следеће саобраћајнице:
– улица Књаза Милоша                     - улица Добривоја Радосављевића-Бобија
– улица Капларова                        - улица Девете бригаде
– улица Бранка Радичевића             - улица Војводе Путника
– улица Змај Јове Јовановића         - улица Његошева

65



– улица Милоша Обилића                - улица Гавре Аничића
– улица Ђуре Хорватовића              - улица Црвењски пут

   Положај као и правац пружања примарних насељских саобраћајница су углавном 
одредили већ изграђени стамбени и други објекти, који су иначе грађени без посебне 
контроле и усмеравања од стране надлежних органа.

Све остале улице су практично стамбеног карактера, и немају неку значајнију 
функцију у систему мреже саобраћајница.

Регулација

Регулационе линије свих саобраћајница су одређене у односу на осовине, које 
су дефинисане координатама Y и  X и које су аналитички дате на одговарајућем 
графичком прилогу.

Примарне градске саобраћајнице 

Примарне градске саобраћајнице су следеће улице: Књаза Милоша, Добривоја 
Радосављевића- Бобија и Капларова. Укупна регулациона ширина улице Књаза 
Милоша је од 17,00 до 18,00м. Садржај попречног профила чине коловоз 12,00м и 
тротоари од 2,00м до 3,50м.

На одговарајућем графичком прилогу дате су координате и попречни профили 
новопројектованих улица.

Улица Добривоја Радосављевића-Бобија има регулациону ширину коловоза 
10,50м док су ширине тротоара променљиве.

Улица Капларова има променљиву регулациону ширину од 12,00м до 14,00м. 
Садржај попречног профила чине коловоз 7,00-9,00м и два тротоара од 2,00м – 2,50м 
ширине.

Примарне насељске саобраћајнице

Улица Девете бригаде је дефинисана регулационом ширином коловоза од 
6,00м док је ширина тротоара променљива дуж целе улице Девете бригаде.

Улица Бранка Радичевића има регулациону ширину од 13,00 до 14,00м. 
Садржај поречног профила чине коловоз од 8,00м и два тротоара чија је ширина 
променљива.

Улица Војводе Путника има регулациону ширину коловоза 6,00 – 7,00м, док је 
ширина тротоара променљива дуж целе улице.

Улица Змај Јове Јовановића има укупну регулациону ширину од 8,50м. Садржај 
попречног профила чине коловоз од 5,00 до 6,00м и два тротоара од по 1,50м.

Улица Његошева  има укупну регулациону ширину 10,00м. Садржај попречног 
профила чине коловоз од 6,00м и два тротоара од по 2,00м.

Улица Милоша Обилића има укупну регулациону ширину у делу од раскрснице 
са Његошевом улицом 13,00м. Садржај попречног профила чине коловоз ширине 
8,50м и два тротоара ширине 2,00 и 2,50м. До краја улице ширина коловоза је 5,50м и 
ширина тротоара по 1,50м.

Улица Гавре Аничића има укупну регулациону ширину од 10,50м. Садржај 
попречног профила чине коловоз од 7,50м и тротоари од 1,50м. 

Улица Ђуре Хорватовића има укупну регулациону ширину од 12,00м. Садржај 
попречног профила чине коловоз од 7,00м и тротоари од 2,00 до 2,50м.

Улица Црвенски пут има укупну регулациону ширину од 9,00м. Садржај 
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попречног профила чине коловоз од 6,00м и тротоари од по 1,50м. 
Сви потребни елементи на преломним тачкама и кривинама приказани су на 

графичком прилогу који је саставни део ПГР-а.

Нивелација

Нивелете свих примарних градских и насељских саобраћајница су одређене у 
апсолутним вредностима. Коте нивелете су одређене на преломима нивелета. 
Апслутне вредности кота нивелета су дате на одговарајућем графичком прилогу.

Регулација мирујућег саобраћаја

Проблем мирујућег саобраћаја је решен у оквиру блокова јавне намене са 
паркирањем на посебним и уређеним површинама. У стамбеним и сабирним 
саобраћајницама и блоковима паркирање се врши на коловозу или делимично на 
коловозу и тротоару, односно у оквиру стамбених парцела. Начин и положај 
паркирања се дефинише одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом.

              12.3.2.  Мреже комуналне инфраструктуре и услови  
                           прикључивања нових објеката  

      Регулација мреже комуналних система и инсталација
Прикључци на градску водоводну, канализациону, електроенергетску и 

телефонску мрежу обезбедиће постизање нормалног нивоа комуналне 
опремљености.

Сви радови на мрежама и системима инфраструктуре радиће се према 
условима и сагласностима надлежних јавних комуналних предузећа.

Прикључци на водоводну, канализациону, електроенергетску и телефонску 
мрежу, оствариће се према решењима из графичких приказа.

Хидротехничка инфраструктура

Водовод  

Постојеће стање

Водоснабдевање Књажевца, а самим тим и простора друге Месне заједнице, се 
ослања на извориште "Сињи Вир" одакле се вода гравитационо доводи до црпне 
станице " Јаз" одакле се препумпава у дистрибутивну водоводну мрежу и до 
резервоара " Берчиновачко брдо " , " Џервин" и  " Црвенски пут".

Простор II Месне заједнице је због висинских услова и ограничења притиска у 
водоводној мрежи, што се водоснабдевања тиче подељен у две висинске зоне.

Другу висинску зону чини простор насеља " Црвенски пут" за чије 
водоснабдевање је изграђена бустер станица и резервоар  на коти огледала воде 
298,80 м.н.в. За водоснабдевање осталих потрошача служи резервоар " Берчиновачко 
брдо " на коти огледала воде 277,00м.н.в. С'обзиром на конфигурацију терена 
притисак у водоводној мрежи износи од 2,00 до 6,00бара. На јавну водоводну мрежу 
су прикључени сви објекти са простора  II Месне заједнице.

Дистрибутивна водоводна мрежа је разнолика и по материјалу, и по пречнику у 
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зависности од времена изградње, што се види на графичком прилогу.
Главни потисно-повратни цевовод је димензионисан за норму потрошње од 

550л/ст.дан, пречника је Ø 400мм и изграђен је од ПВЦ-а. Овај цевовод се пружа од 
црпне станице  " Јаз" до резервоара  " Берчиновачко брдо " (западни прстен), односно 
од црпне станице " Јаз" до бустер станице " Црвенски пут" (део источног прстена). 
Резервоар " Црвенски пут" и бустер станица су повезани ПВЦ цевоводом   пречника 
Ø 160мм.

Дистрибутивна водоводна мрежа за водоснабдевање припадајућих површина 
прикључена је на овај потисно-повратни цевовод.

Новопројектовано стање

Основу за приказ новопројектоване водоводне мреже чини " Главни пројекат 
система Књажевачког водовода"  (Институт за водопривреду  " Јарослав Черни"- 
Београд, октобар 1984.год.).

Приликом прорачуна дистрибутивне водоводне мреже, меродавни протицај за 
димензионисање је онај, који задовољава норму потрошње од 550л/ст.дан, односно 
протицај за несметани рад противпожарних хидраната. Водоводна мрежа извешће се 
преко јавних површина, кроз труп улица, при чему водити рачуна о постојећим 
комуналним инсталацијама и ПВЦ цеви за меродавне радне притиске. Прикључивање 
нових корисника на јавну водоводну мрежу извешће се по условима надлежног 
предузећа ЈКП " Стандард "- Књажевац.

Каналисање отпадних вода  

Постојеће стање

Принцип каналисања употребљених вода у Књажевцу је сепаратни. Основна 
канализациона мрежа града изграђена је 1969-1970.године, од цементазбестних цеви. 
Изграђена мрежа у овом периоду чини основ градске канализационе мреже и свака 
даља изградња се ослања на овај започети систем.

Све отпадне воде са простора II МЗ уливају се у колектор од бетонских цеви 
пречника  Ø 500мм. који иде десном обалом Сврљишког Тимока, од Џервиновог 
насеља до моста у Капларовој улици где даље наставља улицом Бранка Радичевића 
одакле скреће лево, пролази испод Сврљишког Тимока где прелази на његову леву 
обалу и улива се у сабирну шахту црпне станице.У овај колектор улива се секундарна 
канализациона мрежа. На градску канализациону мрежу са простора  II МЗ због 
топографских услова  није прикључен део индивидуалних стамбених објеката са леве 
стране улице Добривоја Радосављевића-Бобија који своју отпадну воду изливају у 
индивидуалне септичке јаме.

Географски положај града, и чињеница да се град развио на обалама двеју 
река, пружају повољну могућност за одвођење површинских вода са јавних површина. 
Програм одвођења атмосферских вода усвојен је 1977.год. На простору II МЗ постоје 
неколико система за прикупљање и одвођење атмосферских вода:
– У улици Ђуре Хорватовића где се преко уливних решетки вода прикупља и излива 

у Сврљишки Тимок;
– У улици Књаза Милоша постоји систем атмосферске канализације са изливом у 

Трговишки Тимок;
– У улици Капларовој атмосферска вода се излива у Сврљишки Тимок; 
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– У улици Бранка Радичевића где се атмосферска вода са простора око стамбених 
зграда прикупља и излива у Сврљишки Тимок;

– На простору насеља Ћерамиџиница, излив се врши у Трговишки Тимок;

Новопројектовано стање

Даљи развој фекалне канализације ослањаће се на постојећи систем 
каналисања отпадних вода, задржаће се сепаратни систем и новопројектована 
секундарна канализациона мрежа са новоразрађених површина за изградњу 
индивидуалних објеката, прикључиће се на постојећу канализациону мрежу. 
Минимални пречник новопројектоване канализације је Ø 200мм.

Канализациону мрежу треба пројектовати и извести уз поштовање минималних 
и максимално дозвољених падова и важећих законских и техничких прописа.

За одвођење фекалних вода са простора индустријске зоне " Кадијски 
крст"предвиђа се изградња новог колектора фекалне канализације који ће прихватити 
отпадну воду и преко новопројектованог пешачког моста  спровести  до   колектора 
Ø 500мм у улици Октобарске револуције. На овај колектор прикључиће се и 
индивидуални стамбени објекти са леве стране улице  Добривоја Радосављевића-
Бобија који тренутно нису прикључени на градску канализациону мрежу.

Даљи развој атмосферске канализације такође ће се ослањати на већ 
постојећи систем атмосферске канализације, и постојећу пројектну 
документацију.Потребно је наставити изградњу атмосферске канализације у насељу 
Ћерамиџиница, изградњом кракова, који ће се прикључити на постојећи колектор у 
улици Бранка Радичевића.

Уређење водотока  

Књеажевац лежи на обалама двеју река, Трговишког и Сврљишког Тимока, који 
се одмах испод градске зоне уливају и чине Бели Тимок. Простор  II МЗ обухвата део 
града између десне обале Сврљишког Тимока и леве обале Трговишког Тимока. Од 
осталих водотокова, на овом простору је и Чивлик поток који сече југоисточни део 
града на два дела и улива се у Сврљишки Тимок.Овај поток има карактеристике 
бујичног тока, и на њему се налазе три моста и један вијадукт.

Сврљишки Тимок је у потпуности регулисан у градском подручју. Регулација је 
вршена у три фазе. Прву фазу чине изведени радови између улица Капларове и 
гвозденог моста који спаја Трг Ослобођења са  "административним центром". Ови 
радови су изведени 1948.године и састоје се од облагања профилисаног корита 
каменим блоковима без издвојеног минор и мајор корита. Код моста у Капларовој 
улици је 2001. године изграђена монтажно-демонтажна устава, због регулисања нивоа 
воде у периоду ниског водостаја. Другу фазу чине радови изведени од моста у 
Капларовој улици до ушћа Сврљишког у Бели Тимок. Радови су изведени 1977.године. 
Регулација реке заснива се на минор и мајор кориту, облога профилисаног корита 
извршена је од ломљеног камена. Трећа фаза регулације Сврљишког Тимока 
завршена је 1986. године. Регулисан је узводни ток реке од моста у Његошевој улици, 
до ушћа Грезанске реке у Сврљишки Тимок. Регулацијом је издвојено минор и мајор 
корито, а облога профилисаног корита је изведена кречњачким и гранитним каменим 
облогама. На овом делу регулације изведен је и одбрамбени насип. За све радове на 
регулацији Сврљишког Тимока постоји техничка документација.

На Трговишком Тимоку је после поплаве 1948.године извршена регулација леве 
обале на потезу "Јевик "- ушће у Сврљишки Тимок. На овом делу делимично је 
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обележена лева обала каменим блоковима и извршена је изградња одбрамбеног 
насипа на левој обали реке све до ушћа. Техничка документација за регулацију реке 
Трговишки Тимок  урађена је 1981. године ( "Косовопројект"-Београд) и њоме је 
предвиђено профилисање речног корита, формирање минор и мајор корита и 
облагање косина ломљеним каменом.

За уређење и регулацију Чивлик потока постоји пројектна документација на 
нивоу главног пројекта.Како се ради о знатном проширењу природног корита, што 
захтева рушење неколико индивидуалних стамбених објеката и два моста, то се са 
реализацијом овог пројекта још увек стоји. Међутим у току регулације Сврљишког 
Тимока ушће Чивлик потока је регулисано насипом и привременом каменом облогом. 

Мреже телекомуникационих инсталација  

Квалитетна телекомуникациона мрежа је један од предуслова развоја и 
подизања општег стандарда живљења у граду.Концептом плана постављени су 
следећи циљеви:

-технички осавременити постојећу телекомуникациону мрежу у граду;
-изградити технички квалитетну и поуздану телекомуникациону мрежу, 

засновану на децентрализованој организацији, којом ће се постићи густина од 50 
класичних телефона на 100 становника до 2015. године, као и приступ интернету у 
свим деловима мреже (процена 15/100 становника); и 

-у приступној мрежи значајно повећати заступљеност оптичких каблова.
Да би се извршила реорганизација и доградња мреже за највећи део града и 

омогућила модернизација постојећих инсталисаних капацитета и изградња нових, 
Планом генералне регулације решавају се два основна питања везана за развој 
фиксне телекомуникационе инфраструктуре:

-број и локације нових мултисервисних чворова (МСАН) у граду и 
-изградња нове и доградња постојеће телекомуникације (ТК канализација).
Планом развоја "Телеком Србија" а.д. До 2015.године, предвиђена је потпуна 

децентрализација градске телекомуникационе мреже, односно изградња нових 
мултисервисних чворова (МСАН),на локацијама  "Војне баште","Ластавичко поље", 
"Саставак" и "Трговиште" .

Нова чворишта телекомуникационе мреже у оквиру  II МЗ су предвиђена на 
подручју МСАН  "Војне баште".

Основни критеријум који треба задовољити код избора локација приступних 
чворишта савремене телекомуникационе мреже је да дужина приступног 
(претплатничког вода) за резиденцијалне кориснике (домаћинства) буде што краћа, не 
дужа од 1,50км.Овај критеријум мора да буде задовољен због тога да би 
конвенционални (бакарни) приступни вод могао да задовољи коришћење савремених 
телекомуникационих услуга (пренос података и интернет великих брзина, видео и 
остале широкопојасне услуге). Привредни субјекти (индустријске зоне и друго) не 
потпадају под ово ограничење јер се широкопојасни приступ за ове кориснике решава 
оптичким кабловима, па телефонски саобраћај може да се преноси на знатно дужим 
приступним водовима.

Додатни критеријуми за избор локација приступног чворишта су: најмања 
средња дужина претплатничког бода, близина и капацитет постојеће ТК канализације, 
погодност услова за изградњу нове ТК канализације, могућност повезивања оптичким 
каблом из два правца (радни и резервни пут), природне и вештачке препреке у 
градском ткиву и друго. Посебан критеријум постоји када се ради о реконструкцији 
постојеће месне мреже, као што је овде случај. Тада је важан критеријум 
конфигурација постојеће бакарне кабловске мреже и могућност њеног економичног 
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преусмеравања на коришћење нових и постојећих локација.
Орјентациона подручја која ће опслуживати нова чворишта су:
-ново чвориште" Војне баште"- напајаће делове II Месне заједнице 

североисточно од главне саобраћајнице према железничкој станици; дужине 
приступних водова су мање од 1,00км;

-постојеће чвориште "Центар"- напајао би део II Месне заједнице и део  I Месне 
заједнице оивичен током Сврљишког Тимока и трасом железничке пруге; подручје је 
овако дефинисано због тога што се ово подручје сада напаја са ове локације, па се 
сви постојећи каблови могу користити, а напајање овог дела са новог чворишта 
"Ластавичко поље" из  I Месне заједнице, било би отежано због трасе железничке 
пруге; 95% приступних водова је краће од 1500м а најдужи су краћи од 2,00км;

Децентрализација градске месне (приступне) телекомуникационе мреже и 
уградња нових телекомуникационих чворишта у градском ткиву, захтева изградњу 
нових праваца ТК канализације. Да би ТК мрежа могла да функционише и да би могла 
касније да се успешно модернизује и прилагођава новим типовима услуга, мора 
постојати могућност да се на главним правцима полажу оптички и други каблови без 
поновног раскопавања.

У конкретном случају то значи да мора постојати ТК канализација која повезује 
локације свих телекомуникационих чворишта у граду. Од предвиђених 6 локација ТК 
чворишта само се два налазе на траси ТК канализације. То су  "Центар" и "Ластавичко 
поље". Постојеће чвориште  "Дубрава" је у непосредној близини постојеће ТК 
канализације. Према томе, минимално је потребно изградити нову ТК канализацију до 
локација нових чворишта "Саставак",  "Војне баште",  "Дубрава" и "Трговиште".

Оптимално решење би билода се ТК канализација изгради поред свих важнијих 
саобраћајница и да сваки стамбени блок има барем једно окно ТК канализације на 
својој површини.

Планом генералне регулације утврђуиу се трасе на којима се мора извршити 
изградња нових оптичких каблова, без којих не би могла да се реализује 
децентрализација ТК приступне мреже. То су такозвани примарни каблови, односно 
спојни каблови који повезују ТК чворишта међусобно.

Примарни или спојни оптички каблови чије су трасе утврђене овим планом су: 
"Центар"- "Војне баште", "Центар"- МСАН "Ластавичко поље", МСАН "Ластавичко 
поље"- МСАН  "Саставак" и МСАН  "Дубрава"- МСАН "Трговиште".

Концепт развоја поштанског саобраћаја  

На подручју града постоји само једна поштанска јединица што није 
прихватљиво за коришћење поштанских услуга свих 21000 становника града. Када се 
томе дода да услуге у градској пошти користи и становништво из околних села, онда је 
јасно да се повремено морају стварати неприхватљиве ситуације.

Основни циљ који се овим планом поставља у области поштанских услуга је да 
се те услуге учине доступним становништву.

У циљу побољшања постојећег стања, Планом генералне регулације је 
предвиђено да се отворе по једна нова поштанска јединица на територији  I Месне 
заједнице ( "Саставак" ) и III Месне заједнице ( "Касарна").

Положај телекомуникационе мреже као и постојећих и нових јединица приказан 
је на карти  "Размештај инфраструктурних система".

Мрежа инсталација за електричну енергију  
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Електро-енергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и 
дистрибутивни водови и објекти, који су у функцији постојећих насеља.Урбанистичким 
планом се задржава постоећа конфигурација транзитне напојне и дистрибутивне 
високонапонске електро-енергетске мреже и објеката.

Развојем електро-енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) 
предвиђају се за:

1)  далеководе и ТС 110, радови на повећању капацитета постојећих електро-
енергетских објеката, имајући у виду да је на овом подручју изграђен поуздан систем 
преноса електричне енергије, као и изградње нових електро-енергетских објеката, у 
циљу обезбеђења поузданог напајања електричном енергијом општине и то:

-реконструкција ТС110/35kv Књажевац, инсталирањем другог трансформатора 
од 31,5 МВА;

-повећање инсталисане снаге у ТС 35/10kv Књажевац1 на 2х8 MWA,или у 
ТС35/10kv Књажевац2 на 4+8 MWA ;

2) далеководе и ТС 35kv, реконструкција постојећих електро-енергетских 
објеката и изградњу нових у циљу обезбеђења поузданог напајања и двостраног 
система снабдевања електричном енергијом конзумног подручја и то: прилагођавање 
ТС 35/10kv за систем даљинског управљања, уз примену информационог система.

Изградња и доградња електродистрибутивне мреже у планском периоду 
изводиће се према условима надлежног електродистрибутивног предузећа ЕД 
Књажевац, у складу са законском регулативом из ове области и уз поштовање 
утврђених правила заштите животне средине, природних и културних добара.

Изградња других објеката и извођење свих врста грађевинских радова  испод и 
у близини ДВ условљена је претходним прибављањем услова од стране надлежног 
електродистрибутивног предузећа, односно надлежне службе Електропривреде 
Србије.

За обрачун вршне потрошње електричне енергије усвојени су следећи 
параметри по врстама корисника и локалитетима: минимум 2,5 КW по стационарном 
кориснику,  2,5 КW по становнику за села и 0,1 КW по излетнику.

У наредном периоду се предвиђа реконструкција јавне расвете на целој 
територији града што треба да допринесе рационалнијем коришћењу електричне 
енергије.

Мрежа топловода  

Топлификација је проведена само у једном мањем делу града. Постојеће 
топлане и топловоди су углавном на територији  II Месне заједнице, а у  I Месној 
заједници топловод је проведен само до Дома ученика и једне колективне стамбене 
зграде. Да би се већи део града топлифицирао потребно је проширити капацитете 
постојећих топлана и изградити нове, према пројектима и програму ЈКП  "Топлана".

        12.4.     Општи и посебни услови и мере заштите природноги културног  
                     наслеђа, животне средине и живота и здравља   

Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, 
животне средине и живота и здравља су детаљно описани у делу I Месне заједнице и 
важе на целој територији обухваћеној границом Плана.
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 12.5.    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 PC", бр. 18/97).

12.6.   Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције  
морају извршити конзерваторски или други услови  
за предузимање мера техничке заштите  

12.6.1. Заштићена културна добра

    Споменици културе      

1. Кућа радикалског првака Алексе Аце Станојевића (Музеј града) у Његошевој 
бр.6 у Књажевцу, на основу Одлуке СО Књажевац бр.633-1/84-01 од 29.03.1985. 
године;

               12.6.2. Добра која уживају претходну заштиту

 Културна добра 

1.Гургусовачка кула на к.п. 1096/2.Заштићену околину чине све парцеле  које се 
граниче са парцелом на којој се објекат налази.
2.Зграда СО Књажевац у улици Милоша Обилића на кп. бр. 1095. Заштићену 
околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
3.Двојна зграда у улици Јована Курсуле бр.2 и бр.4 на к.п. 1068 и 1089/2.
4.Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 
објекат налази.
5.Кућа у улици Змај Јована Јовановића бр.3 на к.п. 1052, 1053. Заштићену околину 
чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
6.Кућа у улици Змај Јована Јовановића бр.8 на к.п.1081. Заштићену околину чине 
све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
7.Кућа у улици Змај Јована Јовановића бр.25 на к.п.1072. Заштићену околину чине 
све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
8.Кућа у улици Змај Јована Јовановића бр.13 на к.п.1059/3. Заштићену околину 
чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
9.Кућа у улици Васе Чарапића бр.3 на к.п. 1093/1. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
10.Низ кућа у улици Кнеза Милоша од броја 71, до броја 87 на к.п. 442, 399, 392, 
393, 397, 395/1.Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом 
на којојсе објекат налази.
11.Кућа у улици Кнеза Милоша број 84, на к.п. 281. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази. 
12. Две куће у улици Кнеза Милоша број110 и број 112 на к.п. 262/1 и   261/1 
Заштићену околину чине све парцеле које се граниче са парцелом на којој се 
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објекат налази. 
13.Комплекс објеката у улици Кнеза Милоша број 107а .Заштићену околину чине 
све    парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.
14.Кућа у Босанској улици број 1 на к.п. 386/2. Заштићену околину чине све 
парцеле које се граниче са парцелом на којој се објекат налази.

Просторно културно-историјске целине

1. ПКЦИ " Грађанска архитектура у Његошевој улици ", десна страна од бр.8 до 
бр.24 и лева страна од бр. 17 до бр. 37.

2. ПКЦИ " Стара чаршија ", Кеј Димитрија Туцовића од броја 2 до броја 22, Трг 
ослобођења од броја 7 до броја 43 и улица Кнеза Милоша од броја 2 до броја 54 и 
од броја 1 до броја 63.

Археолошка налазишта (на којима су вршена археолошка ископавања)

Потез Кадијски крст (праисторијско насеље, са средњевековном некрополом и   
заветним крстовима).

Проширена листа евидентираних културних добара  на територији града 
Књажевца

Скраћенице:
а.н. – археолошко налазиште
з.м. – знаменито / историјско место
     1. Локалитет Кулиште а.н.
     2. Спомен биста Димитрију Тодоровићу Каплару з.м.
     3. Спомен биста Бранку Милошевићу Металцу з.м.
     4. Спомен биста Стевану Ђорђевићу з.м. 
     5. Спомен биста Спасоја Милкића Колара з.м.
     6. Спомен барељеф др. Радивоју Савићу з.м.
     7. Спомен биста Чеди Кецману з.м.
      8. Спомен обележје посвећено Вукосави Јовановић з.м.

11.Спомен биста Бранке Динић                                             з.м.
12.Спомен костурница Димитрију Тодоровићу Каплару, западно гробље   з.м.

12.7.  Мере енергетске ефикасности  

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

          Енергетска својства објеката су 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;
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- 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.

12.8.  Други елементи значајни за спровођење Плана     

Приоритети у спровођењу ПГР-а и извори финансирања  
приоритетних радова

   
Приоритет овог Плана генералне регулације је да се простор сачува за намене 

дефинисане овим планом.
Приоритети су сви системи инфраструктуре, а пре свега саобраћајнице, 

водовод и канализација.
Приоритет у реализацији планског решења треба да буде изградња планираних 

зона индивидуалног становања са пословањем.
Извори финансирања приоритетних радова су различити, почев од 

индивидуалног финансирања до финансирања из Општинског буџета.

Смернице за постављање привремених објеката   

На неизграђеним просторима (јавно и остало грађевинско земљиште) на којима 
је Планом генералне регулације предвиђена изградња  и изграђеним где степен 
искоришћења земљишта не прелази дозвољени, може се до реализације предвиђене 
изградње дозволити привремено уређење простора и изградња привремених објеката 
који морају бити монтажни или грађени на такав начин да њихово уклањање не 
представља сметњу за реализацију планираних намена површина.

Инвеститор коме се дозволи изградња привременог објекта, у обавези је да 
објекат уклони и простор доведе у првобитно стање по истеку рока за коришћење 
привремено постављеног објекта, или у случају привођења простора планираној 
намени и то без надокнаде.

Привремено изграђени објекти морају задовољити одговарајуће санитарно-
техничке и архитектонско-естетске критеријуме, што се за сваки конкретан објекат 
дефинише у фази издавања дозволе за изградњу.

Положај грађевинске линије уколико су остали параметри задовољени може се 
поклопити са регулационом линијом грађевинске парцеле.

Привремени објекти већег габарита (монтажне бараке) који су обрађени 
Планом локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама који се налазе у граници Плана генералне регулације, могу да из статуса 
привремених пређу у статус трајних објеката уз предходно решавање имовинских 
односа са власником земљишта што је у овом случају Општина.

У оквиру II МЗ постоје  привремени објекти који могу да добију статус трајних 
с'обзиром на њихову намену и положај а то су: Објекат на делу КП бр.940/1 
(адвокатске канцеларије), део КП бр. 1609 (трговина), део КП бр. 6741 (код 
Југопетрола у улици Књаза Милоша), део КП 6742/1 (у улици 9. бригаде између зграда 
број 9 и број 11), део КП бр. 433 (постојећа месара код зграде "Напредак") и део КП 
бр.67/2 (постојећа ауто-школа). 

Објекти који нису наведени, а временом се укаже потреба за променом статуса, 
уз стручну процену и решењем имовинских односа са власником парцела – Општином 
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овим Планом је могућа промена статуса. 

13.  Правила грађења  

                      13.1. Блок I -  " Ушће" и  " Пијачни комплекс"

13.1.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је:
-Терени за спорт и рекреацију;
-Туристички објекти;
-Објекти привредног карактера;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти спортског карактера;
-Вишенаменско партерно уређење (вашариште,изложбени простор)
-Паркинг простор
-Објекти у функцији зелене и бувље  пијаце;
-Партерно уређење простора са наменом за  зелену и бувљу пијацу
- Бензинска станица;

Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, 
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

Због значаја и важности простора за град, да би се што детаљније 
дефинисао овај простор, неопходна је израда Плана детаљне регулације.

          13.2. Блок II - "Кожара " и "Књаза Милоша" 

13.2.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање са пословањем;
- Индивидуално становање;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Партерно уређење простора-пешачка зона;
- Објекти спортског карактера;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

13.2.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.),  у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.
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13.2.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

13.2.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.2.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 2,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 80%.

13.2.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
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П+3+ ПК----------------до 18,00м
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање
     -од     П+4    до    П +7+ПК       за колективно становање

-од     П+1    до    П+4              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем

     за индивидуално становање
           -мах   П0+П+4+ПК   за колективно становање са пословањем     
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

13.2.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

13.2.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

13.2.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.2.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.2.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  
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Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

13.3. Блок III - " Тимок " 

13.3.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

13.3.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.) у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

13.3.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.
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13.3.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.3.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 2,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 80%.

13.3.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+1+ПК    за индивидуално становање
     -од     П+4    до    П +2+ПК       за колективно становање

-од     П+1    до    П+3              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем

     за индивидуално становање
           -мах   П0+П+4+ПК   за колективно становање са пословањем     
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           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте
-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

13.3.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

13.3.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

13.3.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.
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Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.3.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.3.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

13.4.   Блок  IV- " Ђуре Хорватовића ",  " Његошеве ", " Чивлик поток " и 
                     "Црвенски пут"
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13.4.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

13.4.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

13.4.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

13.4.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
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Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.4.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,7;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је  60%.

13.4.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+1+ПК    за индивидуално становање
     -од     П+3    до    П +4+ПК       за колективно становање

-од     П+1    до    П+1+ ПК              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем

    за индивидуално становање
           -мах   П0+П+4+ПК   за колективно становање са пословањем     
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

13.4.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.
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Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

13.4.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

13.4.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
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претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.4.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.4.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

13.5.   Блок V - " Збириште ",  " Змај Јовина " и " Габровац " 

13.5.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти спортског карактера;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.
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13.5.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

13.5.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

13.5.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.5.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,7;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је  60%.

13.5.6.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  
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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
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+1+ПК    за индивидуално становање
 -од     П+0    до    П+1              за пословне објекте
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем
    и за индивидуално становање

           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

13.5.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

13.5.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
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13.5.9.  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели  
  и простора за паркирање возила   

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

13.5.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.5.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.5.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  
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Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

                   13.6.   Блок  VI - " Ћерамиџиница"

13.6.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је :
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са пословањем;
- Колективно становање са пословањем;
- Објекти пословног карактера;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

13.6.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.),  у складу са  Законом о заштити животне средине 
бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

13.6.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.
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13.6.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.6.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,7;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је  60%.

13.6.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
П+4+ ПК--------------- -до 22,00м
П+7+ ПК-------------- --до 31,00м
П+10+ ПК-------------   до 40,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до       П0+П+1+ПК    за индивидуално становање
     -од     П+3    до    П +10+ПК       за колективно становање

-од     П+1    до    П+1+ ПК              за јавне објекте
-од     П+0    до    П+2              за пословне објекте

-Спратности новопројектованих објеката:
-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем
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     и за индивидуално становање
           -мах   П0+П+4+ПК   за колективно становање са пословањем     
           -мах   П0+П+1+ПК   за пословне објекте

-мах   П0+П+3+ПК   за јавне објекте 

13.6.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

13.6.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

13.6.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
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заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.
Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 

изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.6.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.6.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

13.7.   Блок  VII - " Кадијски крст "

13.7.1.   Врста и намена објеката који се могу градити у појединим   
   зонама под условима утврђеним Планом  

                                                                                                        
У овом блоку планирано је: 
-Призводно-пословни објекти са магацинским простором, занатске делатности, 
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складишта различите намене, продаја и складиштење нафтиних деривата и слично. 
- Спортски објекти; 
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, адаптација, ревитализација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Слободно-стојећи објеката.

13.7.2.   Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
   парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске 
   парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле, односно комплекса мора бити усаглашена са 
технолошким условима и потребама конкретне намене.

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

13.7.3.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 10,00м за 
новопројектоване пословне објекте.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

13.7.4.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 0%.

13.7.5.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  

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

П+0-----------------------до  6,00м
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П+ПК---------------------до  9,00м
П+1+ ПК ----------------до 12,00м

           П+2+ ПК----------------до 16,00м

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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           -од     П+0    до  П0+П +1+ ПК;             
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК   

13.7.6.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле).

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

13.7.7.      Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

 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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.Сваки комплекс или целина мора имати 
одговарајућу везу са приступном саобраћајницом и прикључак на сервисни 
железнички крак.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора и у оквиру 
грађевинских парцела. Број паркинг места треба да буде минимум 20% од броја 
запослених, уколико не постоји организован јавни превоз.
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13.7.9.      Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

13.7.10.     Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

13.7.11.     Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
        делатности  

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке, заштите на раду и слично а то су: прехрамбена индустрија 
(прерада воћа и поврћа, складиштење сировина и слично), метална индустрија, 
дрвопреарађивачка индустрија, индустрија грађевинског материјала, прерада камена, 
машинске радионице, сервиси, лимарско-браварске радионице, прерада пластичне 
масе, столарске радионице, магацини, трговина, продаја и ускладиштење нафтних 
деривата и друге делатности сродне наведеним.

Могућа је промена делатности у постојећим индустријским, занатским и уопште 
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пословним објектима.

13.8.   Блок  VIII - " Источно гробље  "

Намена земљишта: гробна места за сахрањивање људи;
Режим изградње: сахрањивање у новопројектованим гробним местима и 

гробницама,  сахрањивање у постојећим гробницама и постојећим гробним слободним 
местима;

Тип изградње: гробови за одрасле, гробови за децу до 10 година, зидане 
гробнице;

Положај слободних гробних места: правац исток-запад, 
Прилаз гробним местима је са улица и пешачких стаза у оквиру гробља;
Дубина гробних места: 1,50м до 2,00м.
Дозвољени степен искоришћења земљишта
-коефицијенат изграђености: 0,8
-коефицијенат заузетости: 50%
Услови смештаја возила: у оквиру посебних паркинг простора и ободних 

саобраћајница
Услови ограђивања парцела: ниско зеленило
Минимална заступљеност зелених површина: 30%
Специфични услови: израда урбанистичких пројеката по потреби и захтевима

Tрећа  месна заједница и  Месна заједница Трговиште

14.1.  Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или  
          целина одређених Планом   

III Месна заједница и МЗ Трговиште се простире на десној страни Трговишког и 
Белог Тимока. На том простору су сконцентрисане разноврсне физичке структуре и 
активности.

Доминантна функција је индивидуално становање, индивидуално становање са 
пословањем као и индивидуално становање са економским објектима.

Поред ових физичких структура у оквиру ових граница смештена је и Основна 
школа у Дубрави као и Дом културе у Дубрави и Дом културе у Трговишту.Комплекс 
Касарне је такође у оквиру границе плана, али с,обзиром да је изгубио своју функцију 
укидањем гарнизона у Књажевцу, простор је кроз План детаљне регулације добио 
нову намену и нови режим коришћења земљишта (индустријска зона-МСП).

      Концепција организације и регулације, намена површина и карактеристике
      по режиму изградње и структури интервенција

Планом генералне регулације одређују се генерална правила изградње и 
коришћења земљишта. Основу решења регулације у плану чини мрежа објеката од 
општег интереса, и као таква је основна подлога за пројектовање свих јавних мрежа и 
објеката. На тај начин, правила Плана генералне регулације фиксирају само она 
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решења којима се утврђује јавни (општи) интерес.
План генералне регулације не садржи физичку структуру за реализацију, изузев 

елемената градске примарне саобраћајне инфраструктуре и мрежа комуналних 
система и инсталација.

Планом генералне регулације се утврђују услови под којима се подручје 
III Месне заједнице у Књажевцу и Месне заједнице Трговишта просторно и 
функционално дефинишу.

Концепција решења овог плана одређена је на основу природних и стечених 
услова у оквиру границе плана. Изузетно повољни природни услови за развој 
становања и пословања (инсолација, проветравање, оцедност терена, благи нагиб 
терена, близина реке), детерминисали су развој пословања са становањем, 
пословање и индивидуално становање.

Планом генералне регулације се овај простор дефинише као зона 
индивидуалног становања мале густине. У оквиру индивидуалних стамбених садржаја 
могуће је формирати пословне садржаје компатибилне са становањем уколико у 
физичком и еколошком смислу не угрожавају како околину тако и функцију суседних 
парцела. Месна заједница Трговиште је дефинисана као подручје на коме је могуће, 
поред пословних садржаја, формирати и економске садржаје (пољопривредни објекти, 
објекти из области сточарства и сл.).

Организација простора у оквиру Плана генералне регулације дефинисане 
саобраћајном инфраструктуром и регулативом, тако да је у просторном смислу 
оформљено више просторних целина које према дефинисаној намени представљају 
подручја која је могуће разрадити и парцелисати плановима парцелације и 
препарцелације.

У погледу спратности објеката и њиховог габарита на постојећим објектима 
могућа је надградња поткровља, доградња габарита а поједине објекте треба 
задржати као у постојећем стању, док се за новопројектоване индивидуалне стамбене 
објекте габарит може слободно формирати, али максималне спратности П0+П +1+ПК.

У погледу архитектуре и конструкције објеката она треба бити дефинисана у 
смислу традиционалних вредности, примерена савременим условима грађења.

14.2.   Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина  
       и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре,  
       као и услови за њихово прикључење  

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) и ограничавају максималне 
површине у оквиру којих је могућа градња, а дате су за ниво приземља.

У оквиру датих грађевинских линија могу се реализовати објекти спратности до 
максимално П+3+ПК и одређене развијене грађевинске површине у зависности од 
урбанистичких параметара (коефицијент изграђености и коефицијент покривености).

Приликом обликовања објеката, обраде фасаде и кровних равни, треба водити 
рачуна да планирани објекти естетски и функционално не нарушавају постојећи 
амбијент, већ да му дају нови квалитет и да истовремено наглашавају значај и намену 
објеката.

Припадајућа слободна површина је површина у залеђу и око објеката, па 
сходно томе треба планирати и обраду платоа у складу са наменом објеката.
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      14.3.   Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта  
            по целинама или зонама из планског документа, који је потребан 
            за издавање локацијске и грађевинске дозволе  

                    14.3.1.   Мреже саобраћајница

Елементи саобраћајног решења

У оквиру III Месне заједнице у Књажевцу, присутна је транзитна саобраћајница 
М-25  Ниш- Зајечар као и регионална саобраћајница Р 121 Књажевац-Пирот. Из овог 
произилази да је целокупан саобраћај, било да је транзитног или локалног карактера 
сконцентрисан на поменуте саобраћајнице. 

У самој   III Месној заједници постоје и планирају се више примарних градских и 
секундарних стамбених саобраћајница. Ову групу чине следеће саобраћајнице:
– улица 22. децембар  КП бр.6181/1                 
– улица Првомајска      КП бр. 6370           
– улица Саве Ковачевића КП бр. 6483    
– улица 7.јули Кп бр. 6728; 3561/6; 3559/2; 6728/1; 6185/8;
– улица Жикице Јовановића- Шпанца КП бр. 6727;
– улица Милуна Минића КП бр. 8504; 6589;
– улица Владимира Назора КП бр.6339/5; 5480/2; 6596/1
– улица Дубравска  КП бр.6724; 
– улица Ивана Милутиновића КП бр. 6599/2;
– улица Видовданска КП бр. 6675;
– улица Пиротска КП бр. 6728;
– улица Миле Јулиног КП бр. 6198;
– улица 4-ти септембар КП бр. 3537; 7315;
– улица Ужичка КП бр. 7301; 7354;
– улица 25. мај КП бр. 7337;
– улица кап. Божидара Митића КП бр. 1902/1;
– улица Михајла Вујића КП бр. 7505;
– улица Цветана Лазаревића КП бр. 3439;
– улица Радомира Ћирковића КП бр. 3421/18;
– улица 23. дивизије КП бр. 3555; 3562/14;
– улица Вукице Митровић КП бр. 1883/2;
– улица Мирослава Крлеже КП бр. 3554/12; 3554/19; 3547/3;
– улица Мије Орешковића КП бр. 3554/11;
– улица Рада Кончара КП бр. 3528/3;
– улица Николе Тесле КП бр. 3617/8;
– улица Косте Абрашевића КП бр. 6376/5; 7647;
– улица 8-ог августа КП бр. 3628/3
– улица Максима Горког КП бр. 1910/2; 7634;
– улица Гаврила Принципа КП бр. 7618;
– улица Вукашина Милића-Вује КП бр. 1948/1;
– улица Стевана Сремца 
– улица Церска      

   Положај као и правац пружања ових саобраћајница су углавном 
одредили већ изграђени стамбени и други објекти, који су иначе грађени без посебне 
контроле и усмеравања од стране надлежних органа.
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Регулација

Регулационе линије свих саобраћајница су одређене у односу на осовине, које 
су дефинисане координатама Y и  X и које су аналитички дате на одговарајућем 
графичком прилогу.

Примарне градске саобраћајнице 

Примарне градске саобраћајнице су следеће улице: 22. децембар и улица Миле 
Јулиног.Укупна регулациона ширина улице 22. децембра је око 30м. Садржај 
попречног профила чине коловоз 10,00м и тротоари од 2,00м до 7,00м. ширине, као и 
заштитно зеленило ширине од 6,00м до 12,00м.

Улица Миле Јулин има променљиву регулациону ширину коловоза која се креће 
око 7,50м као и променљиву ширину тротоара од око 1,00м до 3,60м.

Примарне насељске саобраћајнице

Улица 7. јули је дефинисана регулационом ширином од 10,00м до 22,00м. 
Ширина коловоза је од 6,00м до 7,00м, а ширина тротоара треба да буде од 2,00м до 
3,00м.

Улица Дубравска је дефинисана регулационом ширином од око 9,00м. Ширина 
коловоза је 5,50м и тротоари по 1,50м.

Улица 4. септембар је дефинисана регулационом ширином од око 7,00м. 
Ширина коловоза је 5,00м до 5,50м и тротоари по 1,00м до 2,00м.

Улица Ужичка је дефинисана регулационом ширином од око 9,00м. Ширина 
коловоза је 5,50м и ширина тротоара је по 1,50м до 2,00м.

Нивелација

Нивелете свих примарних градских и насељских саобраћајница су одређене у 
апсолутним вредностима. Коте нивелете су одређене на преломима нивелета. 
Апслутне вредности кота нивелета су дате на одговарајућем графичком прилогу.

Регулација мирујућег саобраћаја

Проблем мирујућег саобраћаја је решен у оквиру блокова јавне намене са 
паркирањем на посебним и уређеним површинама. У стамбеним и сабирним 
саобраћајницама и блоковима паркирање се врши на коловозу или делимично на 
коловозу и тротоару, односно у оквиру стамбених парцела. Начин и положај 
паркирања се дефинише одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом.

              14.3.2.  Мреже комуналне инфраструктуре и услови
                           прикључивања нових објеката
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      Регулација мреже комуналних система и инсталација

Прикључци на градску водоводну, канализациону, електроенергетску и 
телефонску мрежу обезбедиће постизање нормалног нивоа комуналне 
опремљености.

Сви радови на мрежама и системима инфраструктуре радиће се према 
условима и сагласностима надлежних јавних комуналних предузећа.

Прикључци на водоводну, канализациону, електроенергетску и телефонску 
мрежу, оствариће се према решењима из графичких приказа.

Хидротехничка инфраструктура

Водовод  

Постојеће стање

Водоснабдевање Књажевца, а самим тим и простора треће Месне заједнице, се 
ослања на извориште "Сињи Вир" одакле се вода гравитационо доводи до црпне 
станице " Јаз" одакле се препумпава у дистрибутивну водоводну мрежу и до 
резервоара " Берчиновачко брдо " , " Џервин" и  " Црвенски пут".

 За водоснабдевање  становништва III  Месне заједнице  служи резервоар 
" Берчиновачко брдо " на коти огледала воде 277,00м.н.в. С'обзиром на конфигурацију 
терена притисак у водоводној мрежи износи од 2,00 до 6,00бара. На јавну водоводну 
мрежу су прикључени сви објекти са простора III   Месне заједнице.

Дистрибутивна водоводна мрежа је разнолика и по материјалу, и по пречнику у 
зависности од времена изградње, што се види на графичком прилогу.

Главни потисно-повратни цевовод је димензионисан за норму потрошње од 
550л/ст.дан, пречника је Ø 400мм и изграђен је од ПВЦ-а. Овај цевовод се пружа од 
црпне станице  " Јаз" до резервоара  " Берчиновачко брдо " (западни прстен), односно 
од црпне станице " Јаз" до бустер станице " Црвенски пут" (део источног прстена). 
Резервоар " Црвенски пут" и бустер станица су повезани ПВЦ цевоводом   пречника 
Ø 160мм.

Дистрибутивна водоводна мрежа за водоснабдевање припадајућих површина 
прикључена је на овај потисно-повратни цевовод.

Новопројектовано стање

Основу за приказ новопројектоване водоводне мреже чини " Главни пројекат 
система Књажевачког водовода"  (Институт за водопривреду  " Јарослав Черни"- 
Београд, октобар 1984.год.).

Приликом прорачуна дистрибутивне водоводне мреже, меродавни протицај за 
димензионисање је онај, који задовољава норму потрошње од 550л/ст.дан, односно 
протицај за несметани рад противпожарних хидраната. Водоводна мрежа извешће се 
преко јавних површина, кроз труп улица, при чему водити рачуна о постојећим 
комуналним инсталацијама и ПВЦ цеви за меродавне радне притиске. Прикључивање 
нових корисника на јавну водоводну мрежу извешће се по условима надлежног 
предузећа ЈКП " Стандард "- Књажевац.

Каналисање отпадних вода  
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Постојеће стање

Принцип каналисања употребљених вода у Књажевцу је сепаратни. Основна 
канализациона мрежа града изграђена је 1969-1970.године, од цементазбестних цеви. 
Изграђена мрежа у овом периоду чини основ градске канализационе мреже и свака 
даља изградња се ослања на овај започети систем.

Све отпадне воде са простора II МЗ уливају се у колектор од бетонских цеви 
пречника  Ø 500мм. који иде десном обалом Сврљишког Тимока, од Џервиновог 
насеља до моста у Капларовој улици где даље наставља улицом Бранка Радичевића 
одакле скреће лево, пролази испод Сврљишког Тимока где прелази на његову леву 
обалу и улива се у сабирну шахту црпне станице.У овај колектор улива се секундарна 
канализациона мрежа. На градску канализациону мрежу са простора  II МЗ због 
топографских услова  није прикључен део индивидуалних стамбених објеката са леве 
стране улице Добривоја Радосављевића-Бобија који своју отпадну воду изливају у 
индивидуалне септичке јаме.

Географски положај града, и чињеница да се град развио на обалама двеју 
река, пружају повољну могућност за одвођење површинских вода са јавних површина. 
Програм одвођења атмосферских вода усвојен је 1977.год. На простору II МЗ постоје 
неколико система за прикупљање и одвођење атмосферских вода:
– У улици Ђуре Хорватовића где се преко уливних решетки вода прикупља и излива 

у Сврљишки Тимок;
– У улици Књаза Милоша постоји систем атмосферске канализације са изливом у 

Трговишки Тимок;
– У улици Капларовој атмосферска вода се излива у Сврљишки Тимок; 
– У улици Бранка Радичевића где се атмосферска вода са простора око стамбених 

зграда прикупља и излива у Сврљишки Тимок;
– На простору насеља Ћерамиџиница, излив се врши у Трговишки Тимок;

Новопројектовано стање

Даљи развој фекалне канализације ослањаће се на постојећи систем 
каналисања отпадних вода, задржаће се сепаратни систем и новопројектована 
секундарна канализациона мрежа са новоразрађених површина за изградњу 
индивидуалних објеката, прикључиће се на постојећу канализациону мрежу. 
Минимални пречник новопројектоване канализације је Ø 200мм.

Канализациону мрежу треба пројектовати и извести уз поштовање минималних 
и максимално дозвољених падова и важећих законских и техничких 
прописа.Наставком изградње канализационе мреже до краја Трговишта заокружио би 
се процес каналисања отпадних вода са подручја града, осим индустријске зоне 
ʺБошевоʺ. На овом простору изграњени су прерађевачки капацитети ИМТ-а, 
индустрије ʺТинаʺ и кланице и неколико мањих производно-услужних капацитета. ИМТ 
и индустрију ʺТинаʺ треба решавати  посебним канализационим системом а уређај за 
пречишћавање отпадних вода треба прилагодити квалитету технолошких вода из ових 
фабрика. Кланица  ʺСтокоимпексʺ има сопствено постројење за пречишћавање 
отпадних вода и његове отпадне воде треба решавати сепаратно.Мање индустријске 
капацитете лоциране низводно од кланице треба спојити у посебно постројење за 
пречишћавање отпадних вода.

Уређење водотока  
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Књажевац лежи на  обалама двеју река, Трговишког и Сврљишког Тимока, који 
се одмах испод градске зоне уливају и чине Бели Тимок. Простор  III МЗ обухвата део 
града између десне обале Белог Тимока и десне обале Трговишког Тимока.

На Трговишком Тимоку је после поплаве 1948.године извршена регулација леве 
обале на потезу "Јевик "- ушће у Сврљишки Тимок. На овом делу делимично је 
обележена лева обала каменим блоковима и извршена је изградња одбрамбеног 
насипа на левој обали реке све до ушћа. Техничка документација за регулацију реке 
Трговишки Тимок  урађена је 1981. године ( "Косовопројект"-Београд) и њоме је 
предвиђено профилисање речног корита, формирање минор и мајор корита и 
облагање косина ломљеним каменом.

На потезу Белог Тимока у долинском подручју низводно од града треба урадити 
класичну регулацију за стабилизацију морфологије и протицајног профила  са 
насипима на потезима где су неопходни ради заштите од рачунских великих вода, које 
не треба да буду мање од тзв. педесетогодишње велике воде (Qw2%);

За регулацију на простору  III МЗ посебно су актуелни следећи пројекти: Бели 
Тимок од кланице до споја Трговишког и Сврљишког Тимока; Трговишки Тимок до 
улива Штитарске реке.

Мреже телекомуникационих инсталација  

Квалитетна телекомуникациона мрежа је један од предуслова развоја и 
подизања општег стандарда живљења у граду.Концептом плана постављени су 
следећи циљеви:

-технички осавременити постојећу телекомуникациону мрежу у граду;
-изградити технички квалитетну и поуздану телекомуникациону мрежу, 

засновану на децентрализованој организацији, којом ће се постићи густина од 50 
класичних телефона на 100 становника до 2015. године, као и приступ интернету у 
свим деловима мреже (процена 15/100 становника); и 

-у приступној мрежи значајно повећати заступљеност оптичких каблова.
Да би се извршила реорганизација и доградња мреже за највећи део града и 

омогућила модернизација постојећих инсталисаних капацитета и изградња нових, 
Планом генералне регулације решавају се два основна питања везана за развој 
фиксне телекомуникационе инфраструктуре:

-број и локације нових мултисервисних чворова (МСАН) у граду и 
-изградња нове и доградња постојеће телекомуникације (ТК канализација).
Планом развоја "Телеком Србија" а.д. До 2015.године, предвиђена је потпуна 

децентрализација градске телекомуникационе мреже, односно изградња нових 
мултисервисних чворова (МСАН),на локацијама  "Војне баште","Ластавичко поље", 
"Саставак" и "Трговиште" .

Нова чворишта телекомуникационе мреже у оквиру  III МЗ су предвиђена на 
подручју МСАН  "Трговиште".

Основни критеријум који треба задовољити код избора локација приступних 
чворишта савремене телекомуникационе мреже је да дужина приступног 
(претплатничког вода) за резиденцијалне кориснике (домаћинства) буде што краћа, не 
дужа од 1,50км.Овај критеријум мора да буде задовољен због тога да би 
конвенционални (бакарни) приступни вод могао да задовољи коришћење савремених 
телекомуникационих услуга (пренос података и интернет великих брзина, видео и 
остале широкопојасне услуге). Привредни субјекти (индустријске зоне и друго) не 
потпадају под ово ограничење јер се широкопојасни приступ за ове кориснике решава 
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оптичким кабловима, па телефонски саобраћај може да се преноси на знатно дужим 
приступним водовима.

Додатни критеријуми за избор локација приступног чворишта су: најмања 
средња дужина претплатничког бода, близина и капацитет постојеће ТК канализације, 
погодност услова за изградњу нове ТК канализације, могућност повезивања оптичким 
каблом из два правца (радни и резервни пут), природне и вештачке препреке у 
градском ткиву и друго. Посебан критеријум постоји када се ради о реконструкцији 
постојеће месне мреже, као што је овде случај. Тада је важан критеријум 
конфигурација постојеће бакарне кабловске мреже и могућност њеног економичног 
преусмеравања на коришћење нових и постојећих локација.

Орјентациона подручја која ће опслуживати нова чворишта су:
-ново чвориште" Трговиште"- напајаће делове III Месне заједнице највећи део 

Трговишта ; дужине приступних водова су мање од 1500м.
-постојеће чвориште "Дубрава"- напајаће подручје  III Месне заједнице 

укључујући и део Трговишта; дужине приступних водова су мање од 1500м.
Децентрализација градске месне (приступне) телекомуникационе мреже и 

уградња нових телекомуникационих чворишта у градском ткиву, захтева изградњу 
нових праваца ТК канализације. Да би ТК мрежа могла да функционише и да би могла 
касније да се успешно модернизује и прилагођава новим типовима услуга, мора 
постојати могућност да се на главним правцима полажу оптички и други каблови без 
поновног раскопавања.

У конкретном случају то значи да мора постојати ТК канализација која повезује 
локације свих телекомуникационих чворишта у граду. Од предвиђених 6 локација ТК 
чворишта само се два налазе на траси ТК канализације. То су  "Центар" и "Ластавичко 
поље". Постојеће чвориште  "Дубрава" је у непосредној близини постојеће ТК 
канализације. Према томе, минимално је потребно изградити нову ТК канализацију до 
локација нових чворишта "Саставак",  "Војне баште",  "Дубрава" и "Трговиште".

Оптимално решење би билода се ТК канализација изгради поред свих важнијих 
саобраћајница и да сваки стамбени блок има барем једно окно ТК канализације на 
својој површини.

Планом генералне регулације утврђуиу се трасе на којима се мора извршити 
изградња нових оптичких каблова, без којих не би могла да се реализује 
децентрализација ТК приступне мреже. То су такозвани примарни каблови, односно 
спојни каблови који повезују ТК чворишта међусобно.

Примарни или спојни оптички каблови чије су трасе утврђене овим планом су: 
"Центар"- "Војне баште", "Центар"- МСАН "Ластавичко поље", МСАН "Ластавичко 
поље"- МСАН  "Саставак" и МСАН  "Дубрава"- МСАН "Трговиште".

Концепт развоја поштанског саобраћаја  

На подручју града постоји само једна поштанска јединица што није 
прихватљиво за коришћење поштанских услуга свих 21000 становника града. Када се 
томе дода да услуге у градској пошти користи и становништво из околних села, онда је 
јасно да се повремено морају стварати неприхватљиве ситуације.

Основни циљ који се овим планом поставља у области поштанских услуга је да 
се те услуге учине доступним становништву.

У циљу побољшања постојећег стања, Планом генералне регулације је 
предвиђено да се отворе по једна нова поштанска јединица на територији  I Месне 
заједнице ( "Саставак" ) и III Месне заједнице ( "Касарна").

Положај телекомуникационе мреже као и постојећих и нових јединица приказан 
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је на карти  "Размештај инфраструктурних система".

Мрежа инсталација за електричну енергију  

Електро-енергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и 
дистрибутивни водови и објекти, који су у функцији постојећих насеља.Урбанистичким 
планом се задржава постоећа конфигурација транзитне напојне и дистрибутивне 
високонапонске електро-енергетске мреже и објеката.

Развојем електро-енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) 
предвиђају се за:

1)  далеководе и ТС 110, радови на повећању капацитета постојећих електро-
енергетских објеката, имајући у виду да је на овом подручју изграђен поуздан систем 
преноса електричне енергије, као и изградње нових електро-енергетских објеката, у 
циљу обезбеђења поузданог напајања електричном енергијом општине и то:

-реконструкција ТС110/35kv Књажевац, инсталирањем другог трансформатора 
од 31,5 МВА;

-повећање инсталисане снаге у ТС 35/10kv Књажевац1 на 2х8 MWA,или у 
ТС35/10kv Књажевац2 на 4+8 MWA ;

2) далеководе и ТС 35kv, реконструкција постојећих електро-енергетских 
објеката и изградњу нових у циљу обезбеђења поузданог напајања и двостраног 
система снабдевања електричном енергијом конзумног подручја и то: прилагођавање 
ТС 35/10kv за систем даљинског управљања, уз примену информационог система.

Изградња и доградња електродистрибутивне мреже у планском периоду 
изводиће се према условима надлежног електродистрибутивног предузећа ЕД 
Књажевац, у складу са законском регулативом из ове области и уз поштовање 
утврђених правила заштите животне средине, природних и културних добара.

Изградња других објеката и извођење свих врста грађевинских радова  испод и 
у близини ДВ условљена је претходним прибављањем услова од стране надлежног 
електродистрибутивног предузећа, односно надлежне службе Електропривреде 
Србије.

За обрачун вршне потрошње електричне енергије усвојени су следећи 
параметри по врстама корисника и локалитетима: минимум 2,5 КW по стационарном 
кориснику,  2,5 КW по становнику за села и 0,1 КW по излетнику.

У наредном периоду се предвиђа реконструкција јавне расвете на целој 
територији града што треба да допринесе рационалнијем коришћењу електричне 
енергије.

Мрежа топловода  

Топлификација је проведена само у једном мањем делу града. Постојеће 
топлане и топловоди су углавном на територији  II Месне заједнице, а у  I Месној 
заједници топловод је проведен само до Дома ученика и једне колективне стамбене 
зграде. Да би се већи део града топлифицирао потребно је проширити капацитете 
постојећих топлана и изградити нове, према пројектима и програму ЈКП  "Топлана".

        14.4.     Општи и посебни услови и мере заштите природноги културног  
                     наслеђа, животне средине и живота и здравља   
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Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, 
животне средине и живота и здравља су детаљно описани у делу I Месне заједнице и 
важе на целој територији обухваћеној границом Плана.

 14.5.    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 PC", бр. 18/97).

14.6.   Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције  
морају извршити конзерваторски или други услови  
за предузимање мера техничке заштите  

На подручју III Месне заједнице  и МЗ Трговиште не постоје заштићени и 
евидентирани објекти за које се пре обнове или реконструкције морају извршити 
конзерваторски радови или друге мере техничке заштите.

14.7.  Мере енергетске ефикасности

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

          Енергетска својства објеката су 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.

14.8.  Други елементи значајни за спровођење Плана

Приоритети у спровођењу ПГР-а и извори финансирања  
приоритетних радова

   
Приоритет овог Плана генералне регулације је да се простор сачува за намене 

дефинисане овим планом.
Приоритети су сви системи инфраструктуре, а пре свега саобраћајнице, 
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водовод и канализација.
Приоритет у реализацији планског решења треба да буде изградња планираних 

зона индивидуалног становања са пословањем.
Извори финансирања приоритетних радова су различити, почев од 

индивидуалног финансирања до финансирања из Општинског буџета.

Смернице за постављање привремених објеката   

На неизграђеним просторима (јавно и остало грађевинско земљиште) на којима 
је Планом генералне регулације предвиђена изградња  и изграђеним где степен 
искоришћења земљишта не прелази дозвољени, може се до реализације предвиђене 
изградње дозволити привремено уређење простора и изградња привремених објеката 
који морају бити монтажни или грађени на такав начин да њихово уклањање не 
представља сметњу за реализацију планираних намена површина.

Инвеститор коме се дозволи изградња привременог објекта, у обавези је да 
објекат уклони и простор доведе у првобитно стање по истеку рока за коришћење 
привремено постављеног објекта, или у случају привођења простора планираној 
намени и то без надокнаде.

Привремено изграђени објекти морају задовољити одговарајуће санитарно-
техничке и архитектонско-естетске критеријуме, што се за сваки конкретан објекат 
дефинише у фази издавања дозволе за изградњу.

Положај грађевинске линије уколико су остали параметри задовољени може се 
поклопити са регулационом линијом грађевинске парцеле.

Привремени објекти већег габарита (монтажне бараке) који су обрађени 
Планом локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама који се налазе у граници Плана генералне регулације, могу да из статуса 
привремених пређу у статус трајних објеката уз предходно решавање имовинских 
односа са власником земљишта што је у овом случају Општина.

15.  Правила грађења  

               15.1.  Блок I - "Дубрава ",  "Бошево" и Трговиште
           

15.1.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овим блоковима планирано је :
- Индивидуално становање са пословањем;
- Индивидуално становање;
- Индивидуално становање са економским објектима;
- Објекти јавног карактера;
- Објекти спортског карактера; -
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, ревитализација, адаптација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката уклопљен у структуру блока.

15.1.2. Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у тим зонама  

Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну 
средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са  Законом о заштити животне средине 
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бр.135/04; и уредбама  и правилницима истог Закона.

15.1.3.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
  парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина новопројектоване грађевинске парцеле се креће  од 200м2 до 500м2 

у зависности од типа изградње (слободно-стојећи објекти, двојни објекти, објекти у 
непрекидном низу, груписани објекти) или од других регулационих и просторних 
услова. Могуће је укрупњивање парцеле ако се укаже потреба за изградњом објеката 
већег габарита (колективно становање, пословање и слично).

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

15.1.4.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 3,00м. 
Уколико се суседни објекти налазе на регулационој линији према улици, дозвољено је 
постављање и новопројектованог објекта на регулационој линији према улици.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

15.1.5.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 50%.

15.1.6.    Највећа дозвољена висина и спратност 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
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П+1+ ПК ----------------до 11,00м
           П+2+ ПК----------------до 15,00м

П+3+ ПК----------------до 18,00м
П+4+ ПК----------------до 22,00м
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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           - од    П+0    до     П0+П+2         за индивидуално становање са пословањем
  -од     П+0    до    П+1             за јавне објекте
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК    за индивидуално становање  са пословањем
     и за индивидуално становање

           -мах   П0+П+1+ПК   за јавне објекте
-мах  П0+П+2+ПК    за пословне објекте
-мах  П+1+ПК              за спортске објекте
-мах  П+1+ПК         за економске објекте

15.1.7.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле). Дозвољава се изградња наткривених простора 
(башти) са угоститељским или сличним функцијама.

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

По правилу гаража и помоћни објекти се граде на регулационој линији суседне 
грађевинске парцеле без сагласности власника, односно корисника те парцеле. 
Такође није потребна сагласност власника-корисника суседне парцеле за изградњу 
дела двојног објекта, објекта у непрекинутом и прекинутом низу и за атријумске 
објекте.

Дозвољена је изградња економских објеката  у МЗ Трговиште чија се позиција, у 
односу на грађевинску линију утврђује локацијском дозволом и применом најмањих 
дозвољених растојања за објекте утврђених правилником.

15.1.8.  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
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удаљеност од постојећег објекта.
За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 

не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
За сеоске стамбене објекте међусобна удаљеност спратних објеката је 6,00м, а 

приземних слободностојећих 5,00м. За изграђене сеоске објекте који су међусобно 
удаљени мање од 3,00м не могу се на суседним странама предвиђати отвори 
стамбених просторија.

Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00м.
Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, 

односно живог извора воде најмање 20,00м, и то само на нижој коти.
Растојање  између два економска објекта суседних парцела не може бити мање 

од 1,00м.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин 2,50м  преко  суседне парцеле.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора, ободних 
саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела.

15.1.10.  Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
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о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

15.1.11.  Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

15.1.12.   Услови за изградњу пословних објеката-могућност обављања 
      делатности  

Пословни објекти могу бити изграђени у виду самосталног објекта на 
грађевинској парцели, као други објекат поред стамбеног објекта или анекс стамбеном 
објекту, уз поштовање свих урбанистичких параметара.

У оквиру блока могуће је обављање свих делатности као и промена делатности 
у постојећим објектима уз поштовање важећих прописа, који регулишу заштиту 
околине од загађења, буке заштите на раду и слично а то су трговина, угоститељство, 
услужно и производно занатство, сервиси за поправку електро-уређаја, пројектни 
бирои, здравствене ординације, адвокатске канцеларије, магацински простори и друге 
делатности сродне наведеним.

Могућа је промена делатности у постојећим индустријским, занатским и уопште 
пословним објектима.

   
      15.2.    Блок  II -  Индустријска зона  "Касарна"

15.2.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је: 
-Призводно-пословни објекти са магацинским простором у складу са наменом 

(прехрамбена индустрија, кожарска индустрија, услужно и производно занатство,  и 
друго),  технички сервиси, магацини и складишта и слично.

-Јавни објекти- објекти управе, администрације, банке, пошта, објекти културе, 
просвете, снабдевања, трговине, угоститељства, здравства, парковско зеленило и 
рекреација, верски објекти, комунални садржаји услуге и сервиси и слично. 

-Индивидуално становање са пословањем;
-Индивидуално становање;
-Колективно становање;
-Спортски терени;
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, адаптација, ревитализација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње:Слободно-стојећи објеката.

15.2.2.   Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
   парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске 
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   парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле, односно комплекса мора бити усаглашена са 
технолошким условима и потребама конкретне намене.

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

15.2.3.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 15,00м за 
новопројектоване индустријске објекте, а од 3,00 до 5,00м за јавне и стамбене објекте.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

15.2.4.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 60%.

15.2.5.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  

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

П+0-----------------------до  6,00м
П+ПК---------------------до  9,00м
П+1+ ПК ----------------до 12,00м

           П+2+ ПК----------------до 16,00м

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.
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Преглед спратности објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           -од     П+0    до    П+1;             
-Спратности новопројектованих објеката:

- од   П+0  до   П0+П+2+ПК   за индивидуално становање са пословањем; 

    за индивидуално становање;
-  П0+П+3+ПК    за колективно становање
-  П0+П+2+ПК    за пословне објекте
-  П0+П+2+ПК    зајавне објекте

15.2.6.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле).

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

15.2.7.      Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.Сваки комплекс или целина мора имати 
одговарајућу везу са приступном саобраћајницом .

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора и у оквиру 
грађевинских парцела. Број паркинг места треба да буде минимум 20% од броја 
запослених, уколико не постоји организован јавни превоз.

15.2.9.      Услови за реконструкцију објеката  
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Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

15.2.10.     Посебни услови за изградњу објеката  
-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 

свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

15.3.    Блок  II -  Индустријска зона  "Бошево"

15.3.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у појединим зонама  
  под условима утвђеним Планом  

У овом блоку планирано је: 
-Призводно-пословни објекти са магацинским простором у складу са наменом 

(прехрамбена индустрија, кожарска индустрија, дрвопрерађивачка индустрија, 
графичка индустрија), 

- Услужно и производно занатство (кројачке радионице, лимарско-браварске 
радионице, прерада лековитог биља, воћа и поврћа, машинске радионице, израда 
производа од пластичне масе, пекаре, столарске радионице, каменорезачки радови, 
производња газираних и негазираних напитака, производња кондиторских производа 
и друго),

- Технички сервиси, магацини и складишта (аутосервис, сервис расхладних 
уређаја, хладњаче и слично).
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-Ватрогасни дом;
-Ветеринарска станица са сточном пијацом
-Простор за уклањање животињског отпада 
-Бензинска станица
-Зеленило
Режим изградње: Нова изградња, реконструкција, адаптација, ревитализација, 

доградња, надградња, санација.
Тип изградње:Слободно-стојећи објеката.

15.3.2.   Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске  
   парцеле, као и минималну и максималну површину грађевинске 
   парцеле

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине габарита 
и спратности објеката. Могућа је парцелација, препарцелација, исправка граница 
парцела као и задржавање постојеће катастарске парцеле.

Величина грађевинске парцеле, односно комплекса мора бити усаглашена са 
технолошким условима и потребама конкретне намене.

Уколико не постоји могућност дефинисања грађевинске парцеле око већ 
изграђеног објекта неопходно је обезбедити минималну површину земљишта за 
редовну употребу. Земљиште за редовну употребу је земљиште испод објекта и 
земљиште око објекта у ширини од 2,00м до 3,00м  као и колски прилаз од улице до 
објекта у ширини од 2,50м где год је то могуће и где стање на терену то дозвољава.

15.3.3.  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.

Удаљење објеката од регулационе линије не може бити мање од 15,00м за 
новопројектоване индустријске објекте, а код свих осталих објеката је минимум 10,0м.

Сви потребни елементи биће приказани на графичком прилогу нивелације и 
регулације.

15.3.4.   Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености   
    грађевинске парцеле  

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

Максимални индекс изграђености за новопројектоване објекте је 1,5;
Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине 

парцеле под зградама (укључујући све зграде) у односу на површину грађевинске 
парцеле.

Максимални индекс заузетости за новопројектоване објекте је 60%.

15.3.5.    Највећа дозвољена висина и спратност објеката  
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Висина објеката се рачуна од коте терена на месту улаза у објекат до слемена 
и она износи за:

П+0-----------------------до  6,00м
П+ПК---------------------до  9,00м
П+1+ ПК ----------------до 12,00м

           П+2+ ПК----------------до 16,00м

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 објеката по наменама:
-Спратност постојећих објеката:
           -од     П+0    до    П+1;             
-Спратности новопројектованих објеката:

-од   П+0    до     П0+П+2+ПК   

15.3.6.    Услови за изградњу других објеката на истој   
     грађевинској парце  

На грађевинској парцели дозвољена је изградња гараже и помоћног објекта ако 
су задовољени урбанистички параметри (индекс изграђености, индекс заузетости, 
величина грађевинске парцеле).

Гаража и помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат) утврђује се у 
задњем делу парцеле у односу на улицу, с'тим да бруто површина објекта не може 
бити већа од 1/8 површине парцеле.

Спратност помоћног објекта може бити приземна (П+0), а спратност гараже 
може бити са или без подрума (П+0) или (П0+П).

15.3.7.      Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  

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.

Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим 
објеката у низу, је 5,00м тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена 
удаљеност од постојећег објекта.

За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0м 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

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

Обавезно је обезбедити колски прилаз свакој грађевинској парцели са улице 
или ако не постоји таква могућност обавезно је коришћење службеног прилаза у 
ширини мин.2,50м .преко  суседне парцеле.Сваки комплекс или целина мора имати 
одговарајућу везу са приступном саобраћајницом.

Паркирање возила је могуће у оквиру посебних паркинг простора и у оквиру 
грађевинских парцела. Број паркинг места треба да буде минимум 20% од броја 
запослених, уколико не постоји организован јавни превоз.
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15.3.9.      Услови за реконструкцију објеката  

Реконструкција објеката подразумева извођење грађевинских и других радова 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; 
повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних објеката, 
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на 
заштиту природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине.

Доградња и надградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се 
изграђује нови простор уз, испод или над постојећим објектом и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

Санација подразумева извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена 
конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту 
природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности које уживају 
претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и 
рестоураторских радова.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни 
изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине.

За објекте који су предвиђени за рушење услед потребе за реализовањем 
општег интереса дозвољена је само санација.

Сви радови на промени намене у објекту морају бити у сагласности са Законом 
о одржавању стамбених објеката и Законом о планирању и изградњи.

15.3.10.     Посебни услови за изградњу објеката  

-Габарити објеката могу се мењати унутар грађевинске линије уз поштовање 
свих урбанистичких параметара (проценат изграђености, проценат заузетости, 
спратност )

-Израда урбанистичких пројеката и планова парцелације и препарцелације по 
потреби и захтевима.

15.4.   Блок  IV - " Ново  гробље  "

Намена земљишта: гробна места за сахрањивање људи;
Режим изградње: сахрањивање у новопројектованим гробним местима и 

гробницама;
Тип изградње: гробови за одрасле, гробови за децу до 10 година, зидане 

гробнице;
Положај слободних гробних места: правац исток-запад, 
Прилаз гробним местима је са улица и пешачких стаза у оквиру гробља;
Дубина гробних места: 1,50м до 2,00м.
Дозвољени степен искоришћења земљишта
-коефицијенат изграђености: 0,8
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-коефицијенат заузетости: 50%
Услови смештаја возила: у оквиру посебних паркинг простора и ободних 

саобраћајница
Услови ограђивања парцела: ниско зеленило
Минимална заступљеност зелених површина: 30%
Специфични услови: израда урбанистичких пројеката по потреби и захтевима

Напомене:

 Због великог интересовања грађана за деобу грађевинских парцела које после 
деобе имају мању површину од 200м2, уколико се на лицу места установи да већ 
постојећи објекти могу функционисати као посебне целине, могућа је подела  парцеле 
површине  минимум 130,00м2. Ово правило важи за све Месне заједнице у оквиру 
границе плана.

Уколико постоји интересовање грађана за постављање и изградњу бензинских 
станица и објеката за складирање и точење течног  нафтног гаса на свим  путним 
правцима, могућа је изградња истих уз поштовање Закона и прописа о експлозивним 
материјама, запаљивим течностима и гасовима  као и Закона о заштити животне 
средине и израду Урбанистичког пројекта за конкретну парцелу или дела парцеле. 
Изградња ових објеката је могућа у оквиру границе Плана генералне регулације.

У оквиру границе плана могуће је постављање уређаја и постројења за 
коришћење обновљивих извора енергије по важећем  Закону и прописима из те 
области.

Саставила:

____________________________
Михајловић Летица,дипл.инж.грађ.

16.   Смернице за спровођење Плана
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Овај План генералне  регулације представља правни и урбанистички основ за 
издавање Информације  о локацији  и  Локацијске  дозволе,  у  складу са  Законом о 
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС  бр. 72/09;  81/09 (исправке); 64/10; 24/11). 

План  генералне  реулације  Књажевца,  оверен  је  потписом  и  печатом 
председника СО и печатом СО Књажевац као и потписом министра надлежног за 
просторно планирање и урбанизам. 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 генералне регулације  Књажевца, вршиће Орган управе 
Скупштине општине Књажевац надлежан за послове урбанизма и ЈП „Дирекција за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“.

План генералне регулације   Књажевца ступа  на снагу осмог  дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Књажевац“.

Број:________ Општина                   Председник скупштине
                     Књажевац                  _____________________

___________2011.год.                                                 Дарко Живковић
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