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  На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник 
РС“, бр.72/09, 81/09(исправке), 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12 одлука УС, 42/13 
одлука УС, 50/13 одлука УС и 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14 ),члана 50. Статута 
општине Књажевац („Сл. Лист Општине“, бр. 11/02, 14/02, 18/02,3/03 и 1/05), и 
Одлуке о одређивању СО Књажевац за доношење Одлуке о изради Плана 
генералне регулације, дана 15.12.2016. године донела је Одлуку о приступању 
изради   Измене и допуне ПГР-а Књажевца

Текстуални део 

1. Правила уређења

1.1. Опис,  образложење  о  приступању  изради    Измене  и  допуне  ПГР-а
Књажевца

Измене  и  допуне  ПГР-а  Књажевца урађене су на  основу  Одлуке   о
приступању изради  која је донета на седници Скупштине општине Књажевац
одржаној 15.12.2015.године.

Циљ израде Измене и допуне плана генералне регулације је да се отклоне
пропусти и недостаци који су уочени у ПГР-у Књажевца из 2011. године.

Измене и допуне ПГР-а Књажевца су основ за издавање извода из плана
ради добијања одобрења за изградњу за све врсте објеката.

 1.2. Граница   Измене и допуне   Плана     генералне регулације Књажевца

              Бошево-измена намене површина   

Граница измене и допуне Плана почиње од тромеђе КП бр.1905/1, улице КП
бр.7315 и КП бр.7711. Од ове тачке граница скреће ка југу међним линијама КП 
бр.7315 и катастарских парцела КП бр.7711, КП бр.7712, КП бр.7713, КП бр.7714, 
КП бр.7715, затим КП бр.1930/3 и катастарских парцела КП бр.7715, КП бр.7716;  
КП бр.7716 и КП бр.1865/3;КП бр.1865/3 и КП бр.7717. По истом правцу сече пут КП
бр.1865/1 и скреће у правцу запада међном линијом КП бр.1890/1 и пута КП 
бр.1865/1, све до улице 22.децембар (КП бр.6181/1). Од ове тачке граница скреће 
ка северу међним линијама КП бр.6181/1 и КП бр.1865/1; КП бр.1885/1; КП бр.1898;
КП бр.1899/2 до улице Ужичке КП бр.7354  где у смеру према истоку сече КП 
бр.1899/2 и наставља међном линијом КП бр.7354(улица) и међном линијом 
катастарских парцела КП бр.7702; КП бр.7703; КП бр.1899/2; КП бр.7704; КП 
бр.7705; КП бр.7706; КП бр.7707, КП бр.1899/1; сече КП бр.1902/1 и наставља 
међним линијама КП бр.1905/1 и КП бр.1899/2; КП бр.1905/1 и КП бр.7711 до 
тромеђе одакле је граница и почела. 

  “Блок   l   и   ll”-измена намене површина

Граница измене и допуне Плана креће ка југу од тромеђе КП бр.7357/6, кеја 
КП бр.6331 и улице Спасоја Милкића КП бр.84/6, међном линијом КП бр.7357/6; КП 
бр.7357/14; КП бр.7357/5; КП бр.7357/2; КП бр.7357/4; затим међним линијама КП 
бр.115/2 и КП бр.6739, КП бр.115/1 и КП бр.6739, КП бр.6739 и КП бр.114/2, одакле 
скреће у правцу запада међним линијама КП бр.114/2 и КП бр.114/1, КП бр.114/2 и 
КП бр.67/1 до улице Војводе Степе КП бр.84/6 и у правцу североистока наставља 
међном линијом КП бр.84/6 и међним линијама катастарских парцела КП бр.7357/3;
КП бр.7357/8; КП бр.7357/9; КП бр.7357/10; КП бр.7357/12; КП бр.7357/13; КП 
бр.7357/1; КП бр.7357/14 и КП бр.7357/6 до тромеђе одакле је граница и почела.



 Церска улица-измена саобраћајног решења (дефинисање раскрснице)  

Граница измене и допуне Плана почиње од тромеђе КП бр.3545, КП бр.3546
и КП бр.3547/20. Од ове тачке граница иде у правцу југоистока до тромеђе КП 
бр.3547/20, КП бр.3546 и пута КП бр.3547/6, затим скреће ка североистоку путем 
КП бр.3547/6 до тромеђе пута КП бр.3547/6, пута КП бр.3547/3 и КП бр.3557/6. 
Граница затим скреће ка југозападу међним линијама КП бр.3557/9 и КП бр.3557/6; 
КП бр.3557/8 и КП бр.3557/6; КП бр.3557/5 и КП бр.3557/6, до пута КП бр.3537, 
пресеца пут по истом правцу и скреће према северозападу међним линијама пута 
КП бр.3537 и КП бр.3527/8, КП бр.3527/7 и КП бр.3527/6 у дужини од око 40м. Од 
ове тачке граница скреће ка североистоку, сече пут КП бр.3537 и иде међном 
линијом КП бр.3546 и КП бр.3545 до тромеђе одакле је границаи почела.

 Бошево-”Војничко гробље”- измена границе грађевинског подручја

Граница обухвата измене и допуне Плана почиње од тромеђе КП бр.1933, 
1932 и KP br.1930/1, одакле скреће југозападно у дужини од око 175м, где скреће ка
југоистоку кроз КП бр.1773, сече КП бр.1772 до пута КП бр.1865/2. Одатле иде 
путем КП бр.1865/2 , КП бр.1772 и КП бр.1884 до тромеђе КП бр.1865/2, КП бр.1884
и пута 1930/4. Од ове тачке граница скреће у правцу севера путем КП бр.1930/4, по
истом правцу наставља путем КП бр.1938 у дужини од око 440м, где граница 
скреће ка  југоистоку међним линијама КП бр.1932 и 1933 до тромеђе одакле је и 
почела.

1.3. Извод из Планова вишег реда

Од  планова  вишег  реда  постоји  Просторни  план  општине  Књажевац  из
2011.године.   

План  генералне  регулације  Књажевца  је  такође  усвојен  2011.године,  по
свим  правилима  и  комплетној  законској  процедури.  Током  реализације  и
имплементације  Плана  дошло  се  до  закључка  да  поједине  локације  треба
изменити и допунити да би се што успешније реализовало одређење простра и да
би  се  отклонили  пропусти  који  нису  били  запажени  приликом  израде  основног
Плана генералне регулације Књажевца.

2.   Подела   простора    на јавно и остало грађевинско земљиште

Подручје  које  треба  обрадити  Изменом  и  допуном  Плана  генералне
регулације Књажевца  обухвата  комплетан  припадајући  простор  катастарске
општине  Књажевца.  Целокупно  земљиште се дели на јавно и  остало.  У  јавно
земљиште,  односно  објекте  чије  је  коришћење,  односно  изградња  од  општег
интереса,  у  складу  са  прописима  о  експропријацији  су  улице,  водовод,
канализација,  јавна  расвета,  јавни  објекти  у  области  образовања,  здравства,
социјалне  заштите,  културе,  спорта,  заштите  животне  средине,  заштите  од
елементарних непогода, као и други објекти у складу са посебним законом. 

У постојеће јавно грађевинско земљиште у оквиру Измене и допуне ПГР-а
спада:

Бошево-измена намене површина
Улица (локални пут) - КП бр.1865/1

           “Блок   l   и   ll”-измена намене површина
            Улица Спасоја Милкића – КП бр. 84/6;
Улица Војводе Степе –      КП бр. 1594/1;

       Спортски терени: КП бр. 7357/2; КП бр. 7357/3; КП бр.7357/5 (ППОВ); КП  
                              бр.7357/4; КП бр.7355; КП бр.67/1; КП бр.67/3; КП бр.115/1;

       КП бр.115/2; КП бр.7357/11; КП бр.114/1;



    Церска улица-измена саобраћајног решења(дефинисање раскрснице)

Део улице 4. септембра – КП бр.3537;
Део улице Церске – КП бр.3547/6

     Бошево-”Војничко гробље”- измена границе грађевинског подручја

Војничко гробље – КП бр.1932; 

       3.    Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или   
карактеристичних  целина  одређених  Планом  према  морфолошким,    
планским,  историјско-амбијенталним,  обликовним  и  другим 
карактеристикама

          Постојеће стање просторних целина, врсте физичких структура и активности

 Бошево-измена намене површина

Намена површине у Плану генералне регулације Књажевца за површину 
која је обухваћена изменом и допуном је становање са пословањем, како је 
дефинисано на графичком прилогу ПГР-а број 5 (Планирана намена површина).

  “Блок   l   и   ll”-измена намене површина
        

На делу који је обухваћен изменом и допуном, у Плану генералне 
регулације Књажевца је грешком продужена шрафура која означава спорт и 
рекреацију преко већ постојећих привредних и пословних објеката-графички 
прилог ПГР-а број 5(Планирана намена површина).

Церска улица-измена саобраћајног решења(дефинисање раскрснице)

Део Церске улице који је обухваћен изменом и допуном је дефинисан на 
графичком прилогу ПГР-а Књажевца број 6(Саобраћајно решење са нивелацијом и
регулацијом). С'обзиром да није детаљно обрађено решење раскрснице због 
неадекватне размере, није могуће прецизирати грађевинску линију ограде 
приватног поседа. Да би се отклонио овај плански недостатак потребно је урадити 
измену и допуну ПГР-а. 

Бошево-”Војничко гробље”- измена границе грађевинског подручја

После детаљне анализе простора и границе захвата ПГР-а а на иницијативу
власника парцеле дошло се до закључка да није неопходно проширење 
грађевинског подручја, већ да се задржи првобитна намена простора тј. 
пољопривредно земљиште. 

У непосредној близини ове локације налази се гробље из  l Светског рата 
такозвано “Војничко гробље” које је грешком изостављено и није обухваћено 
границом грађевинског подручја ПГР-а, већ је остало ван границе  као  
пољопривредно земљиште. 

Овом изменом се мења граница грађевинског подручја Плана која ће бити 
дефинисана на графичком прилогу број 2 (Ортофото план са границом обухвата 
измене плана и координатама тачака границе).
 



Планирана намена површина и објеката и могућа компатибилна намена
површина, са билансом површина

 Бошево-измена намене површина

Грађевинске парцеле, које подлежу изменама, су у Плану генералне 
регулације Књажевца биле у саставу урбанистичке целине 19 “Бошево” (графички 
прилог-Планирана намена површина-лист бр.5).У овој урбанистичкој целини 
предвиђена је изградња следећих објеката:

-индивидуално становање са пословањем;
-индивидуално становање;
-индивидуално становање са економским објектима;
-објекти јавног карактера;
-објекти спортског карактера;
На иницијативу потенцијалних инвеститора и положаја катастарских  

парцела које се граниче са индустријском зоном “Касарна”, кроз измену и допуну 
ПГР-а предвиђена је измена намене површина следећих катастарских парцела: КП 
бр.1898; КП бр.1885/1 и КП бр.1885/2 КО Књажевац. 

Изменом и допуном ПГР-а ове парцеле се по наменама припајају 
урбанистичкој целини 17 “Касарна-индустријска зона” па је на овим парцелама 
предвиђена следећа врста изградње:

-производно-пословни објекти са магацинима (прехрамбена индустрија, 
кожарска индустрија, услужно и производно занатство и сл.)

-јавни објекти-објекти управе, администрације, банке, поште, објекти 
културе, просвете, снабдевања, трговине, угоститељства, здравства, парковско 
зеленило и рекреација, верски објекти, комунални садржаји услуге и сервиси;

-индивидуално становање са пословањем;
-индивидуално становање;
-колективно становање;
-спортски терени;
-паркинг простор, гараже;
-стоваришта, магацини;

 “Блок   l   и   ll”-измена намене површина

Урбанистичка целина 1-“Блок l ll” се налази у  l месној заједници. У квиру ове
урбанистичке целине, кроз ПГР Књажевца је предвиђена следећа изградња:

индивидуално становање са пословањем;
-индивидуално становање;
-колективно становање са пословањем;
-објекти пословног карактера;
-објекти јавног карактера;
-објекти спортског карактера;
Изманама се приступило после уочене грешке приликом одређивања 

намене површина шрафуром. Приликом шрафирања је катастарска парцела КП 
бр.7357/9, на којој већ постоји пословни објекат, грешком добила шрафуру која 
означава спорт и рекреацију.

Друга измена се односи на КП бр.67/1 која у целости кроз  ПГР   има ознаку 
спорт и рекреација, а измена се састоји у томе да се на делу исте катастарске 
парцеле означи полигон за обуку возача (АМС ).



 Церска улица-измена саобраћајног решења(дефинисање раскрснице)

За ову локацију се намена простора у потпуности задржава као  у ПГР-у 
Књажевца. Кроз измену и допуну ПГР-а дефинисаће се детаљно саобраћајно 
решење ове раскрснице са радијусима кривина и свим потребним елементима за 
обележавање на терену, а самим тим ће се дефинисати и регулационе линије КП 
бр.  
3546 КП бр.3557/6И и омогућити власницима парцела ограђивање истих, као и 
регулационе линије КП бр. 3547/6 и 3537(улице).

 Бошево-”Војничко гробље”- измена границе грађевинског подручја

Ова измена се састоји у померању границе грађевинског подручја. 
Катастарске парцеле КП бр.1884, део КП бр.1772 и део КП бр.1773  које су биле у 
оквиру границе грађевинског подручаја ПГР-а, биле су намењене за проширење 
становања мале густине. На иницијативу власника парцела и детаљне  анализе 
простора изменом ПГР-а задржава се пољопривредна намена површине ових 
парцела као у постојећем стању.

У овом делу се мења граница грађевинског подручја како би  се обухватило 
“Војничко гробље” (КП бр.1932, део КП бр.1930/1 и део КП бр.1938)  које је  
грешком остало ван границе грађевинског подручја. Измене ће бити евидентиране 
на графичком прилогу број 2 (Ортофото план са границом обухвата измене плана и
координатама тачака границе).

 
р.б.          Врста заузећа   Површина     

        ( ha)

      Статус           
земљишта Учешће (%)         

  1.   Привредне зоне     2,85.70    остало     18,41

   2. Спортски садржаји     6,97.10     јавно     44,92

   3.  Ауто-мото полигон     0,45.40     остало       2,93

   4.  Становање мале густине    1, 29.88     остало      8,37

   5. Саобраћајнице, паркинзи    0,21.12     јавно      1,36

   6.  Објекти комуналне 
инфраструктуре-гробље

   1,18.87     јавно      7,66

   7.  Пољопривредне површине    2,53.69     остало     16,35

          Укупно јавно    8,37.09     јавно     53,94

          Укупно остало    7,14.67     остало     46,06

             УКУПНО
  

  15,51.76   100,00



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

4.1. Мреже саобраћајница
    

Трасе,  коридори  као  и  регулација  саобраћаја  се  задржава  као  у  ПГР-у
Књажевца из 2011.године, осим у делу раскрснице у Церској улици која је предмет
измене и допуне ПГР-а.  Раскрсница ће бити детаљно обрађена и  дефинисана
радијусима  кривина  и  потребним  елементима  за  обележавање  на  терену.  Ова
измена  ће  бити  детаљно  приказана  на  графичком  прилогу  број  6  (саобраћајно
решење са нивелацијом и регулацијом).

4.2.  Мреже комуналне инфраструктуре  и  услови прикључивања нових  
објеката   

Регулација мреже комуналних система и инсталација

Прикључци на 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 ПГР-а Књажевца из 2011.године.

Услови ЈКП “Стандард”

Водовод

Новопројектовани цевовод јавног водовода пројектовати и изградити дуж улица
и јавних саобраћајница у тротоар поред коловоза или у коловоз поред тротоара
односно ивице саобраћајница.Цевовод поставити оном страном улице на којој ће
бити  мањи број  уличних  укрштања и  већи број  прикључења корисника.  Страну
улице не мењати, а уколико је то неопходно улицу прећи под правим углом.

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

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

Високе  тачке  поставити  тако  да  се  ваздух  може  ослобађати  преко  кућних
прикључакаили ваздушних вентила. За ниске тачке омогућити испирање.

Два цевовода истом улицом дозвољено је градити само у случају да је један од
њих транспортни односно магистрални.

Покривање  цевовода  мин.1,00м.,  а  зависно  од  очекиваног  саобраћајног
оптерећења преко цевовода.

Положај противпожарних хидраната одредити у сарадњи са противпожарном
инспекцијом односно ватрогасном службом.

Унутрашњи пречним цеви (Но) одредити прорачуном али не пројектоватаи и не
градити мањи од 100мм.

Материјал за израду јавног водовода (цеви и фазонски комади)је:
-нодуларни и сиви лив-----препотучује се
-поливинилхлорид-----------прихватљив
-полиетилен--------------------прихватљив
-полиестер----------------------прихватљив
-поцинкован-------------------- прихватљив само за прикључке
-челик-----------------------------прихватљив само уз изузетну корозивну заштиту



-азбестцементни--------------неприхватљив
Нагиб цеви прати нагиб улице с тим што за нагибе преко дозвољених осигурати

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

цевима Nо=20мм. или за два суседна корисника цевима  Nо=25мм.
Водомерне шахте корисника димензија 1,0х1,0х...м лоцирати непосредно иза

регулационе линије.

Канализација

Јавну  канализацију  пројектовати  континуално  осовином  саобраћалница  у
нагибу  мин  i=0,4%,  max   i=1:0,5No,  каскадно  за  веће  нагибе,  са  минималним
покривањем цевовода од 1,00м.

Пречник  канализационих  цеви  одредити  хидрауличким  прорачуном  а  мин
употребљени може бити 200мм. од материјала:

-керамика ------------------------дозвољава се
-азбестцемент------------------дозвољава се
-тврди поливинилхлорид--- дозвољава се
Бетоске ревизионе шахте јавне канализације предвидети на растојању од 150х

Nо(м), димензија 1,0х1,0м. Са ливеним поклопцем за саобраћајно оптерећење.
Прикључење  индивидуалних  корисника  и  индустрије  на  јавну  канализацију

вршити директно на цевовод или у ревизионој шахти прикључном цеви  Nо>150мм.
Ревизиону  шахту  корисника  димензија  1,0х1,0м.  лоцирати  непосредно  иза

регулационе линије.
При  изради  ПГР-а  применити  сва  савремена  техничка  сазнања  из  области

водоснабдевања и одвођење отпадних вода.

 Хидротехничка инфраструктура

Комплетна  хидротехничка  инфраструктура  (водовод,  фекална  канализација,
атмосферска  канализација,  уређење  водотока)   је  детаљно  обрађена  у  Плану
генералне регулације из 2011.године. На локацијама које су обухваћене Изменом и
допуном ПГР-а није предвиђена измена хидротехничке инфраструктуре, тако да се
решење  из  усвојеног  Плана  генералне  регулације  2011.године  у  потпуности
задржава.

Мрежа инсталација за електричну енергију

                    Услови Електродистрибуције Зајечар   

Поводом  Вашег  дописа  број  350-39./2015-04  од  25.05.2016.  године  којим
тражите услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде
Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  Књажевца  (при  чему  измене  и
допуне плана обрађују само поједине локације унутар постојећег Плана генералне
регулације Књажевца и то следеће локације: Церска улица, блок 1 и 2,  Бошево –
војничко гробље и Бошево), обавештавамо Вас о следeћем:

На почетку улице Церске налази се стубна трафостаница 10/0,4 kV „Бошево
1“ изграђена седамдесетих година 20. века. У Катастру непокретности овај објекат
се грешком води као помоћни објекат, у власништву физичког лица. СТС служи за
напајање широке потрошње у насељу Бошево и у пословним књигама Оператора
дистрибутивног  система  води  се  као  основно  средстви   Електродистрибуције.
Предметним планом потребно је изузети део парцеле на којој  је СТС  10/0,4  kV
„Бошево“.



Део  далековода  10  kV  за  Трговиште  који  пролази  кроз  пољопривредно
земљиште  у  насељу Бошево,  биће  угрожен  планираном  градњом,  те  га  треба
изместити западно, ван насеља.

Предметним планом предвиђена је пренамена пољопривредног замељишта
у насељу Бошево у грађевинско. Да би се будући стамбено објекти прикључили на
електродистрибутивну мрежу, потребно је предвидети изградњу нове ТС 10/0,4 kV
крајње снаге 1000 kVА и прикључити је у градску кабловску 10 kV мрежу. ТС 10/0,4
kV треба да буде слободностојећа, типска, монтажно бетонска, лоцирана на јавној
површини са приступним путем за теретно возило. 

Нисконапонску мрежу конципирати као ваздушну на бетонским стубовима
са  самоносећим  кабловским  снопом.  Индивидуални  објекти  треба  да  имају
измештено  мерно  место  на  стубовима  нисконапонске  мреже  или  лоцирано  на
граници  јавне  површине  и  приватне  парцеле  у  слободностојећим  мерним
орманима.

Напомена: У Церској улици на месту где се налази стубна трафостаница
10/0,4 kV “Бошево 1”,  од стране Електродистрибуције предложено је изузимање
парцеле  на  којој  је  СТС  10/0,4  kV  „Бошево“.  С'обзиром  да  се  ради  о  Плану
генералне регулације који не третира парцелацију и препарцелацију.

Мреже телекомуникационих инсталација

Мреже  телекомуникационих  инсталација  су  детаљно  обрађене  у  ПГР-у
усвојеном 2011. године и нису предмет измена у Изменама и допунама ПГР-а.

Услови  Телекома Србије

       1. У границама подручја постоји изграђена ТК инфраструктура:

На приложеним ситуацијама (локације: Церска улица, Блок 1 и 2,  Бошево и
Бошево  Војничко  гробље)  уцртани  су  постојећи  ТК каблови.  Примарна бакарна
приступна мрежа Дубрава је подземна до извода, а секундарна до корисника је
надземна. Локални оптички каблови Зајечар-Књажевац  (два кабла у заједничком
рову) су  у зони путног појаса државног пута  IБ реда бр. 35 (стари М-25).  Траса
локалних оптичких каблова  положених директно  у  земљи,  налази  се  на  целој
деоници од Касарне Војске Србије ка насељу Бошево и Горње Зуниче, а са десне
стране државног пута IБ реда бр. 35, у смеру ка Зајечару. У рову су положена два
кабла,  један за  потребе „Телекома Србија“, а  други за  потребе Војске  Србије.
Уцртану трасу ова два  оптичка  кабла  Вам достављамо  у  графичким  прилозима
ових  услова на  локацијама:  Бошево  и  Бошево  Војничко  гробље.  Такође  Вам
достављамо и копију  документације  изведеног  стања локаних оптичких каблова
(лист 7 до 18). 

На подручјима која обухватају Измене и допуне Плана генералне регулације
не постоје активне Радио  базне станице (РБС) Мобилне Телефоније „Телекома
Србије“. Нашим плановима развоја не планира се инсталација нове РБС.

2.  Планом предвидети:

Изменом и допуном Плана Генералне регулације предвидети коридоре дуж
локалних  улица  и  саобраћајница  у  насељу  Бошево,  за  потребе  доградње  и
проширења подземне телекомуникационе инфраструктуре.
На ситуацији је приказана граница  децентрализације постојеће приступне мреже
Дубрава  и  микролокација  новог  приступног  уређаја  (outdoor мини  ИПАН-а),  на
раскршћу  улица  23.  дивизије  и  4.  септембра. Овим  би  се  смањила  дужина
претплатничке  петље за  кориснике  насеља Бошево у  Књажевцу,  а  постојећи  и



потенцијално  нови  корисници  би  имали  бољи  квалитет  широкопојасних  услуга
(ADSL и IPTV).

Наши услови би се односили на то да се пре почетка израде пројеката за
изградњу  било  којих  инфраструктурних  објеката  на  приложеним  локацијама
Измене и допуне ПГР Књажевца, сагледају у потпуности постојеће уцртане трасе
наших  подземних инсталација (бакарни и оптички каблови), како би се приликом
пројектовања  поштовале све  законске  одредбе и  прописи,  а  које  се  односе  на
удаљење, паралелно вођење укрштање итд.

4.3.   Мреже озелењених, слободних и рекреационих површина

У складу са општом концепцијом организације, уређења и коришћења
простора у комплексу који се планом разрађује, функције зеленила третиране су
према следећим условима:

- Очување постојеће  квалитетне  вегетације  (индивидуално  зеленило,
јавне зелене површине, дрвореди);

- Повећање површина под зеленилом у односу на постојеће стање;
- Повећање  квалитета  зелених  површина  избором  адекватних  врста

засада;
- Обезбеђење  повољних  санитарно-хигијенских  услова  простора  и

повећања заштитне функције зеленила;
- Обогаћивање простора у функционалном и естетском смислу;
- Обезбеђење погодних услова за формирање и одржавање вегетације;

Уређење  зеленила  посматрано  је  као  значајан  аспект  укупног
уређења простора.

По  потреби  могуће  је  формирати  игралишта  за  игру  деце  и
озелењавање где год је могуће.

Мрежа опремања простора за сакупљање отпадака

Систем  комуналне  хигијене  уграђен  је  у  општа  планска  решења,
депоновање смећа вршиће се у оквиру градске депоније у Књажевцу, уз примену
санитарно-хигијенских  мера.  Прикупљање отпада вршиће  се у  оквиру  локалних
пунктова  који  морају  бити  и  опремљени  у  складу  са  важећим  санитарно-
хигијенским прописима.

4.4.     Услови за коришћење земљишта

                    Услови за јавне површине и јавне објекте

Јавне  површине  су  површине  утврђене  планом  за  објекте  чије  је
коришћење,  односно  изградња  од  општег  интереса,  у  складу  са  прописима  о
експропријацији  (јавни  путеви,  паркови,  тргови,  улице  као  и  друге  површине  у
складу са посебним законом).

Јавни објекти  од општег  интереса јесу објекти  чије  је  коришћење,
односно изградња од општег интереса, у складу са прописима о експропријацији
(улице, водовод, канализација, јавна расвета, јавни објекти у области образовања,
здравства социјалне заштите, културе, спорта заштите животне средине, заштите
од елементарних непогода, као и други објекти у складу са посебним законом).

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  маx  По+П+3+Пк  и  одређене  развијене  грађевинске  површине  у
зависности  од  урбанистичких  параметара  (коефицијент  изграђености  и
коефицијент покривености)- односи се на локацију број 1-Бошево измена намене
површина.

У случају доградње, грађевинска линија се поклапа са грађевинском
линијом постојећег објекта који се дограђује. 

Приликом  обликовања  објеката,  обрада  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  слободфна  површина  је  површина  у  залеђу  и  око
објеката, па сходно томе, треба планирати и обраду платоа у складу са наменом
објеката. 

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

Одобрење  за  изградњу  издаје  се  у  складу  са  одредбама  Закона  о
планирању и изградњи (“ Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС,24/11,  121/12,  42/13-  УС,  50/13-УС,  98/13-  УС,  132/14  и  145/14)  и  на основу
урбанистичко-техничких  услова  утврђених  на  основу  планских  решења   Плана
генералне регулације.

Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима
и  ограничењима  градње  на  катастарској  парцели  која  испуњава  услове  за
грађевинску  парцелу,  а  садржи  све  услове  за  израду  техничке  документације.
Локацијски услови се издају за изградњу,  односно доградњу објеката за које се
издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и
другу инфраструктуру.

Осим општих законом и планом дефинисаних принципа и параметара
приликом  припреме   услова  за  издавање  локацијске  и  грађевинске  дозволе
утврђују се следећи додатни критеријуми:

-  Посебни  услови  за  постојеће  објекте:  могуће  је  задржавање  само
квалитетних објеката  у естетском,  функционалном и конструктивном смислу;  на
основу осталих правила регулације и прописаних параметара могућа је доградња,
надградња  и  адаптација  објеката  веће  грађевинске  вредности,  у  складу  са
амбијенталним  карактеристикама;  предвиђена  је  могућа  доградња  анекса  као
проширења капацитета основне намене објеката;

Да би се издала локацијска дозвола за изградњу, потребно је локацију
комунално  опремити  на  основу  Плана  генералне  регулације.  Приоритет  у
изградњи  инфраструктурних  објеката  је  изградња  саобраћајног  приступа,  као  и
опремање локације комуналном инфраструктуром (водовод, канализација и ниско
напонска мрежа). 

За изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне
инфраструктуре, локацијски услови се могу издати за више катастарских парцела,
односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања
употребне  дозволе  изврши  спајање  тих  катастарских  парцела,  у  складу  са
важећим законом.



     6.  Услови и мере   заштите    природних добара и    непокретних културно-
историјских  добара  и    заштите  природног  и  културног  наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи

         
Услови Министарства здравља-Сектора за инспекцијске послове -Одељења

за санитарну инспекцију-Одсек за санитарни надзор Ниш који се морају испунити, а
који су прописани следећим правилницима и законима:

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

Услови и мере заштите простора

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

Заштита непокретног културног наслеђа

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

 У оквиру границе измене и допуне  ПГР-а, не постоји ни један објекат  који 
је предложен за заштиту, већ ће се поштовати предлог заштите објеката у ПГР-у 
Књажевца из 2011.године.

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

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

Заштита природних вредности

Заштита природних вредности је свеобухватно обрађена у оквиру израде 
ПГР-а Књажевца из 2011.године. Завод за заштиту природе је прописао услове које
обавезно треба испоштовати да би се очувала човекова животна средина. 



Изменама и допунама ПГР-а није предвиђена додатна изградња објеката који би 
угрозили и девастирали природне вредности у оквиру границе Плана а и шире.

Да би се сачувала животна средина треба се придржавати свих прописаних 
услова од стране Завода за заштиту природе бр.03-195/5 од 17.06.2010.године који
су приложени у овом Плану.

Заштита од елементарних непогода и других опасности
у миру и рату

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

   
Заштита од земљотреса

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

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

Заштита од пожара

Услови МУП-а одељења за ванредне ситуације
одсек за превентивну заштиту

Поред услова прописаних Законом који уређује област градње и уређење 
простора приликом израде Плана, потребно је још предвидети:

-Изворишта снабдевања водом и капацитет водоводне мреже који 
обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара

-Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и 
зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене

-Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката угрожених 
пожаром

-Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара 
и експлозија, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно 
одвајање

-Могућности за сигурну евакуацију и спасавања људи у случају настанка 
акцидента

Приликом израде пројектне-планске документације потребно је 
придржавати се одредби Закона о заштити од пожара  (“Сл. гласник РС”бр.111/09 и
20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. 
гласник РС” бр.54/15) и Закона о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима  (“Сл. гласник СРС” бр.44/77, 45/85, 18/89 и “Сл. гласник 
РС” бр.48/94 и 101/05, “Сл. гласник СРС” бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), 
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  (Сл. 
лист СРЈ”, бр.8/95), Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара  (Сл. лист СФРЈ”, бр.30/91), Правилника о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона  (“Сл. лист СРЈ”, бр. 28/95), Правилника о



техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара  (Сл. лист СФРЈ”, бр.74/90),Правилника о техничким нормативима за 
изградњу нисконапонских надземних водова (“Сл. лист СРЈ”, бр. 6/92), Правилника 
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл. 
лист СРЈ”, бр.11/96) и других техничких прописа.

Заштита од поплава и бујица

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

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

Заштита од других опасности у миру и рату

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

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

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

 
 7.     У  слови којима се површине и објекти јавне

                  намене чине приступачним особама са инвалидитетом, 
       у складу са стандардима приступачности

За све могуће правце кретања особа са инвалидитетом обезбеђују се 
прописани услови у складу са Правилником о техничким стандардима 
приступачности (Сл. гласник РС”, бр. 46/2013)  за планирање и пројектовање 
објеката за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

У оквиру решења слободних површина предвиђену денивелацију, поред 
степеништа, савладавати и одговарајућим рампама. Рампе предвидети и на улазу 
у јавне објекте, како би се омогућио несметан приступ садржајима и вертикалним 
комуникацијама.

8.  Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције    
     морају израдити конзерваторски   или други услови за предузимање 
     мера техничке заштите и других радова у складу са посебним законом

За  све  амбијенталне  целине  и  културно-историјска  добра  која  су
евидентирана од стране Завода за заштиту споменика културе из Ниша потребно
је  прибавити  смернице  од  стране Завода  за  зашиту  споменика  за  евентуалну
реконструкцију. 

Ови објекти садрже на фасадама одређену пластику у малтеру. Уколико
се  на  овим  објектима  изведу  било  какви  радови  у  циљу  реконструкције  или
адаптације, обавезно је очување фасада из постојећег стања. 

Код свих евидентираних интервенција на крову, облик крова несме бити
измењен.  Кровни  покривач  мора  да  буде  од  истог  материјала  од  кога  је  у
постојећем стању. 

Код обраде столарије на фасадама, неопходно је задржавање облика и
боје столарије као у постојећем стању. 



9.  Мере енергетске ефикасности изградње

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

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

Да би се смањила количина потрошене енергије грејања и хлађења 
објеката, потребно је приликом изградње водити рачуна о следећем:
           - Положај објеката у односу на стране света, ружу ветрова и конфигурацију 
терена;
            - Примена хидроизолационог материјала;
            - Примена термоизолационог материјала;
           - Примена столарије са термоизолованим вакум-стаклом;
            - Примена косих кровних конструкција и одговарајућег кровног покривача;

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

10.  Други елементи значајни за спровођење планског документа

Задатак ПГР-а је да се простор сачува и реализују садржаји који се Планом 
происују и предвиђају.

Извори  финансирања  приоритетних  радова  су  различити,  почев  од
индивидуалног финансирања до финансирања од стране различитих институција и
предузећа.

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.



11.  Општа правила уређења простора

Ограничење за извођење одређене врсте радова, односно грађење 
по зонама или целинама из плана

Није  дозвољена  градња  објеката  за  производњу  која  изазива
загађивање животне средине, која изазива буку и онемогућава нормалан живот и
рад људи у окружењу.

Није дозвољена градња на земљишту које је проглашено јавним, или
је резервисано за јавне објекте.

Није  дозвољена  градња  на  пољопривредном  земљишту  и  на
заштитном зеленилу.

           Приоритети у спровођењу плана и извори финансирања  
приоритетних  радова

Приоритет овог Плана општег уређења 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.

2. Правила грађења

2.1. Врста и намена објеката који се могу градити   у појединачним зонама 
под условима одређеним планом,   односно класу и намену објеката 
чија је изградња забрањена у тим зонама

Бошево-измена намене површина

У оквиру Измене и допуне ПГР-а  планирана  је претежна  намена 
земљишта:

-производно-пословни објекти са магацинима (прехрамбена индустрија, 
кожарска индустрија, услужно и производно занатство и сл.)

-јавни објекти-објекти управе, администрације, банке, поште, објекти 
културе, просвете, снабдевања, трговине, угоститељства, здравства, парковско 
зеленило и рекреација, верски објекти, комунални садржаји услуге и сервиси;

-индивидуално становање са пословањем;
-индивидуално становање;
-колективно становање;
-спортски терени;
-паркинг простор, гараже;
-стоваришта, магацини;

Режим изградње:  нова изградња,реконструкција,ревитализација, 
адаптација, доградња, надградња

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

Објекти чија је изградња забрањена овом планском документацијом су   
објекти који директно или индиректно угрожавају животну средину и то:



 објекти за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на 
Студију процене утицаја на животну средину;

 објекти на постојећој и планираној јавној површини, на површинама уже 
зоне санитарне заштите водоизворишта или на објектима или 
коридорима постојеће инфраструктуре;

 објекти у заштитном појасу јавних путева ван насеља, а који се утврђују 
у складу са Законом о јавним путевима и износи за државне путеве 
првог реда 20м, за државне путеве другог реда 10м, односно за 
општинске путеве 5м са обе стране пута;

 објекти у заштитној зони електроенергетског појаса, који се утврђује у 
складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електромагнетних водова називног напона од 1кv до 400кv 
(“Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и “Службени лист СРЈ”, број 18/92) 
објеката и износи за надземни вод 10кv-6м, за надземни вод 35кv -15м, 
за надземни вод 110кv -15м и за надземни вод 220кv -15м;

 објекти у заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима 
којим се уређује управљање водама, односно у плавним зонама;

 објекти на геолошки нестабилним теренима, чија нестабилност је 
доказана у складу са законом којим се утврђују геолошка и инжињерско-
геолошка истраживања, у инжињерско-геолошким студијама, 
елаборатима и другом документацијом.

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

Формирање грађевинске парцеле зависи од врсте објеката, величине 
габарита и спратности објеката. Могуће је коришћење:

- Постојеће катастарске парцеле
- Парцелација 
- Препарцелација
- Исправка границе парцела

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
објеката  у  ширини  од  2,50м  где  год  је  то  могуће  и  где  стање  на  терену  то
дозвољава. 

2.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

Регулација земљишта у оквиру границе Измене и допуне 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.

2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости  грађевинске парцеле

Дозвољени индекс заузетости  -  маx  60% 

2.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Висина објеката се рачуна од коте терена на месту улаза у објекат 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 

Спратност новопројектованих објеката:

Од П+0 до ПО+П+2+ПК   за индивидуално становање са пословањем;

 Од П+0 до ПО+П+2+ПК       за индивидуално становање

 ПО+П+3+ПК   за колективно становање

                         ПО+П+2+ПК     за пословне објекте

             ПО+П+2+ПК    за  јавне објекте

2.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност нових објеката,  осим полуатријумских објеката и
објеката у непрекидном низу је 4,00м, тако што се обезбеђује удаљеност новог
објекта од границе суседне парцеле

Најмање  дозвољено  растојање  новог  објекта  и  линије  суседне
грађевинске парцеле је за:

-слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације-
       1,50м;

-слободностојеће  објекте  на делу бочног  дворишта јужне  орјентације-
       2,50м;

-двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта- 
       4,00м;

-први или последњи објекат у непрекидном низу-1,50м. 

2.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити 
изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.



На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно 
објекти у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен 
главни стамбени, пословни или објекти јавне намене (гараже, оставе, септичке 
јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње).

Услов за изградњу ових објеката је поштовање урбанистичких параметара
(спратност објеката, индекс заузетости, величина грађевинске парцеле).

2.8. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској 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
пролаза у ширини мин. 2,5 м за стамбене објекте и мин. 3,0 м за економске објекте
преко суседне парцеле. 

Објекти  у  привредним  и  индустријским  зонама  морају  обезбедити
противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од 3,50м, за једносмерну
комуникацију, односно 6,00м за двосмерно кретање возила.

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

            2.9.   Целине за које се обично доноси ПДР са смерницама 
за њихову изградњу

За локације које су предмет Измене и допуне ПГР-а установили смо да  не
постоје  посебне  целине  за  које  је  неопходна  израда  ПДР-а  јер  се  Планом
генералне  регулације  дефинишу  комплетни  урбанистички  параметри  на  целом
подручју у оквиру границе плана. 

2.10.     Правила грађења за појединачне грађевинске парцеле, у мери
  довољној да буду основ за издавање локацијских услова

Да би се издали локацијски услови за појединачну грађевинску парцелу 
потребно је да се примене поред правила грађења за појединачне блокове и 
услови прикључивања појединачних парцела на комуналну и путну  
инфраструктуру, услови ограђивања грађевинских парцела, услови за 
реконструкцију објеката, услови за изградњу пословних објеката и друго.

Услови за ограђивање грађевинских парцела

Заштита  од  суседних  објеката  врши се  физичким  ограђивањем грађевинске
парцеле.

Ограђивање грађевинске парцеле може се вршити зиданом оградом до
висине  0,90  м  (рачунајући  од  коте  тротоара),  или  транспарентном  оградом  до
висине 1,4 м.

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9 м од суседне могу се
ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4 м која се може постављати
на подзидак максималне висине 0,6 м.

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

Зидана  непрозирна  ограда  између  парцела  подиже се  до  висине  1,40  м  уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом  оградом која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле, или транспарентном оградом до висине
1,4  м  која  се  поставља према катастарском  плану и  операту,  тако  да  стубови
ограде буду на земљишту власника ограде. 

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



Грађевинске  парцеле на  којима  се  граде  пословни  објекти  или  други
нестамбени објекти у насељеним местима се по правилу не ограђују.

У зонама вишепородичне или вишеспратне изградње, грађевинске парцеле се
не ограђују.  Грађевинске парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују,
осим ако за то не постоји потреба из безбедносних разлога.

Грађевинске  парцеле  на  којима  се  налазе  објекти  који  представљају
непосредну  опасност  по  живот  људи,  као  и  грађевинске  парцеле  специјалне
намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни
или пословни објекти  индустријских  зона (складишта,  радионице и сл.)  могу се
ограђивати зиданом оградом висине до 2,20м.

Услови прикључивања на комуналну и осталу инфраструктуру и  могућност 
грађења цистерни, бунара и септичких јама

За  све  врсте  новопројектованих  објеката  предвиђено  је  обавезно
прикључивање на комуналну и осталу инфраструктуру. 

Кућним  прикључком  сматра  се  прикључење  објекта  на  уличну,
водоводну и канализациону мрежу до 30 м дужине, преко 30 м сматра се делом
мреже. 

- За нове  прикључке  потребно  је  прибавити  претходне  услове  ЈКП
"Стандард" – Књажевац;

- Реконструкција прикључка сматра се као нови прикључак;
- За доградњу,  надградњу и сл.  користиће се постојећи прикључак,

ако није потребно повећање пречника цеви;
- Ако  не  постоји  улична,  канализациона  мрежа,  дозвољава  се

изградња непропусних септичких јама уз  прибављање претходних
санитарних  услова.  Минимално  удаљење  водонепропусних
септичких јама од стамбених објеката, бунара и живих извора воде
је 5,0 м.

- Дворишни  сливници  се  не  смеју  прикључивати  на  фекалну
канализациону мрежу.

Услови за реконструкцију објеката

Реконструкција објеката подразумева, извођење грађевинских и других радова
којима се врши:

- доградња, надградња, утиче на стабилност и сигурност објекта, мењају
конструктивни  елементи,  техничко-технолошки  процес,  мења  спољни  изглед
објекта, повећава број функционалних јединица, или их обједињује у мањи број,
утиче на заштиту природног и непокретног културног добра и слично. 

- санација дотрајалих конструктивних делова постојећег објекта којима
се не мења спољни изглед објекта, не утиче на стабилност објекта, врши поправка
уређаја, постројења и опреме

-  адаптација  постојећег  објекта  у  смислу  промене  намене  делова
објекта, инсталација, уређаја, постројења и опреме. 

Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита. За објекте
који  су предвиђени за рушење услед потребе за реализовање општег инереса,
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.



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 уз поштовање важећих
прописа који регулишу заштиту околине од загађења, буке, заштите на раду и сл. а
то су:

- индустрија,магацини,  складишта,  производно  занатство,  трговина,
сервиси,  угоститељство,  паркинг  простори,  аутобуска  стајалишта,
простори за игру деце, трафо станице као и бензинске станице  и сл.
(по потреби и захтевима странака). 

      2.11.   Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације односно
                   препарцелације, Урбанистичких пројеката, Урбанистичко 

     архитектонских конкурса са смерницама за њихову израду

 Израда Пројеката парцелације и препарцелације је обавезна за решавање 
имовинских односа приликом изградње јавних објеката (саобраћајнице, водовод, 
канализација, мостова и сл.). 

Предвиђена је могућа израда Пројеката парцелације, препарцелације, 
Урбанистичких пројеката и Урбанистичко архитектонских конкурса  на целокупном 
подручју у оквиру границе Плана по потребама и захтевима физичких и правних  
лица-појединачно или групно.

С а с т а в и л а:

_____________________________
Летица Михајловић, дипл.инж.грађ.



           Смернице за спровођење Плана

Ова Измена и допуна  план генералне регулације представља правни и 
урбанистички основ за издавање Извода из урбанистичког Плана и израду 
урбанистичких пројеката по потреби, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Извод из ПГР-а се издаје за сваку појединачну парцелу, групу парцела или 
деоницу саобраћајнице односно, дела мреже инфраструктуре и представља 
правни основ за издавање одобрења за изградњу и израду техничке 
документације.

Измена и допуна Плана генералне регулације Књажевца оверена је 
потписом и печатом Председника СО и печатом СО Књажевац. Три примерака се 
налазе у Општинској управи Општине Књажевац (надлежно Одељење за 
урбанизам) и један примерак у ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ (у аналогном и дигиталном облику).

Спровођење Измене и допуне Плана генералне регулације  Књажевца , 
вршиће Орган управе Скупштине општине Књажевац надлежан за послове 
урбанизма и ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ .

Утврђује се обавеза израде пројектне документације за изградњу објекта, 
инфраструктурних система и уређења комплекса.
            Измене и допуне Плана генералне  регулације Књажевца ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Књажевац“.

Број:  ______

________ 2016. год.  

Председник скупштине

СО  К њ а ж е в а ц



Садржај   Измене и допуне   Плана   генералне   регулације  
                     Књажевца

А. Списак прилога уз   Измене и допуне ПГР     Књажевца

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

2. Решење о одређивању одговорног урбанисте и изјава
3. Лиценце
4. Одлука о приступању изради Измене и допуне ПГР-а  Књажевца
5. Учесници у изради Плана
6. Оверене копије планова
7. Извештај Комисије за јавни увид и стручну расправу
8. Одлука о  усвајању Измене и допуне ПГР-а  Књажевца

Б. Урбанистичко-технички део   Измене и допуне ПГР-а Књажевца

Б.1.   Текстуални део

1. Правила уређења

1.1.Опис, образложење о приступању изради  Измене и допуне ПГР-а
       Књажевца
 1.2. Граница Измене и допуне ПГР-а Књажевца
 1.3.Извод из Планова вишег реда

2. Подела простора на јавно и остало грађевинско земљиште
3. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона
    или целина одређених Планом према морфолошким, планским,
    историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама
4. Урбанистички и други за уређење и изградњу површина и објеката
    јавне намене  и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и 
    услови за њихово прикључивање
       4.1. Мреже саобраћајница
       4.2. Мреже комуналне инфраструктуре и услови прикључивања   

    нових објеката
                  4.3. Мреже озелењених, слободних и рекреационих површина
            4.4. Услови за коришћење земљишта        

 5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта
       по целинама и зонама из планског документа који је потребан за

      издавање локације и грађевинске дозволе
6.  Услови и мере заштите природних добара и непокретних културно-
      историјских добара и заштите природног и културног наслеђа, 
      животне средине и живота и здравља људи
7.  Услови којима се површине и објекти јавне намене чине  
      приступачним особама са инвалидитетом у складу са  
      стандардима приступачности
8. Попис објеката за које се преобнове или реконструкције
    морају издати конзерваторски или други услови за предузимање



    мера техничке заштите и других радова у складу са посебним 
    законом
9. Мере енергетске ефикасности изградње

         10. Други елементизначајни за спровођење планског документа
         11. Општа правила уређења простора

2. Правила грађења

2.1. Врста и намена објеката који се могу градити у појединачним
                     зонама под условима одређеним планом, односно класу и
                     намену објеката чија је изградња забрањена у тим зонама

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

2.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на
                      границе грађевинске парцеле

2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
2.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
2.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
2.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској

                      парцели
2.8. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинскојпарцели

                     и простора за паркирање возила
2.9.     Целине за које се обично доноси ПДР са смерницама за            
           њихову изградњу
2.10. Правила грађења за појединачне грађевинске парцеле у 
           мери довољној да буду основ за издавање локацијских услова
2.11.    Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације
            односно препарцелације, Урбанистичких пројеката,    
            Урбанистичко-архитектонских конкурса са смерницама за 
             њихову израду

Б.2.   Графички  део

  1.   Извод из ПГР-а Књажевца ----------------------------------1:5000            
  2.  Ортофото план са границом обухвата измене                           
       плана  и координатама тачака границе-------------------1:2500  
  3.   Планирана намена површина-------------------------------1:5000
  4.   Саобраћајно решење са нивелацијом
       и регулацијом ----------------------------------------------------  1:2500
  4а.  Саобраћајно решење-----------------------------------------  1:500
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