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НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

ИНСТИТУЦИЈА КОЈА РАДИ ПРОСТОРНИ ПЛАН: 
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 
 

 

ССТТРРУУЧЧННИИ  ТТИИММ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППРРООССТТООРРННООГГ  ППЛЛААННАА::  

 
ООДДГГООВВООРРННИИ  ППЛЛААННЕЕРР:  Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
       (лиценца одговорног планера бр. 100 0179 11) 
 

СИНТЕЗА И РЕДАКЦИЈА:  Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
  
 
ИИЗЗВВООДДИИ  ИИЗЗ  ППЛЛААННООВВАА  ВВИИШШЕЕГГ  РРЕЕДДАА    

ИИ  РРААЗЗВВООЈЈННИИХХ  ДДООККУУММЕЕННААТТАА::  Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
  
  
ППРРИИРРООДДННЕЕ  ВВРРЕЕДДННООССТТИИ  ИИ  УУССЛЛООВВИИ,,  

ЕЕККООЛЛООГГИИЈЈАА:: Предраг Антић, дипл. географ 
 

ППРРИИРРООДДННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  ИИ  РРЕЕССУУРРССИИ  

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, 
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ,     
МИНЕРАЛИ, ЛЕКОВИТИ ФАКТОР:   Предраг Антић, дипл. географ 
     Милијана Петковић-Костић, дипл.инж.пејзаж.арх. 

 Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
 
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ И  

ВОДНО  ЗЕМЉИШТЕ:  Душан Радивојевић, дипл. инж. грађ. 
  Марко Марсенић, дипл. инж. грађ. 
ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ:  Предраг Антић, дипл. географ 

  

ННААММЕЕННАА  ППРРООССТТООРРАА::     Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
Предраг Антић, дипл. географ  
Милена Огњановић, дипл. инж. арх. 
 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ППРРООССТТООРРАА  

ДЕМОГРАФИЈА И СТАНОВАЊЕ:    Биљана Павловић, дипл. ек. 
УРБАНИ И  РУРАЛНИ РАЗВОЈ:  Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 
МРЕЖА НАСЕЉА:                    Предраг Антић, дипл. географ 
 Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 

 ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  И 

 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ:  Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 
  Милена Огњановић, дипл. инж. арх. 
 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Биљана Павловић, дипл. ек. 

ТТУУРРИИЗЗААММ::     Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 
 Предраг Антић, дипл. географ 
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ППРРААВВИИЛЛАА  ГГРРААЂЂЕЕЊЊАА::          Душица Шеговић, дипл. инж. арх.  
 
  
ССААООББРРААЋЋААЈЈ  ИИ    
ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  

САОБРАЋАЈ:  Владимир Богдановић, дипл. инж. грађ.  
ВОДОПРИВРЕДА:  Душан Радивојевић, дипл. инж. грађ. 
  Марко Марсенић, дипл. инж. грађ. 
ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ: Драган Јанковић, дипл. инж. ел. 
     Ивица Димитријевић, дипл. инж. ел. 
ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА: Милан Милосављевић, дипл. инж. маш.  

ЗАШТИТА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
ПРЕДЕЛА И ПРИРОДЕ; 
ИНТЕРЕСА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ   

И ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА:  Предраг Антић, дипл. географ 
Милијана Петковић-Костић, дипл.инж.пејзаж.арх. 
Марија Наумовић, дипл.инж.зашт.жив.сред. 

     Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 
 
ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ  

КУЛТУРНИХ ДОБАРА:  Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 
 

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:     Стратимир Младеновић, дипл. правник 
 

 

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА КАРАТА: Милена Огњановић, дипл. инж. арх. 
   Марија Наумовић, дипл.инж.зашт.жив.сред. 

   Предраг Антић, дипл. географ 
Душица Шеговић, дипл. инж. арх. 

   Зорица Голубовић, инж. геодезије 
 

КОНСУЛТАНТИ:               Анђелка Фанингер, дипл. инж. арх. 
 Чеда Николић, инж. грађ. 
  
         

  

ДИРЕКТОР, 
 
 
  Мр Драган Радивојевић, дипл.инж.грађ. 

  
  
  
  
  



 

ППРРООССТТООРРННИИ    ППЛЛААНН    ООППШШТТИИННЕЕ      ББААББУУШШННИИЦЦАА      22001100  ––  22002255..         
  

  
  
  
  
  

СС  АА  ДД  РР  ЖЖ  АА  ЈЈ::  
  
  
II        ППООЛЛААЗЗННЕЕ  ООССННООВВЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППЛЛААННАА  
 

11..11..ИИЗЗВВООДД  ИИЗЗ  ТТЕЕККССТТУУААЛЛННООГГ  ДДЕЕЛЛАА  УУССВВООЈЈЕЕННООГГ  ККООННЦЦЕЕППТТАА  ППЛЛААННАА    
    УУ  ФФООРРММИИ  ЗЗААККЉЉУУЧЧААККАА  

  

1.1.1. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
1.1.2. ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
1.1.3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,  

ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
  1.1.4.ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

  
IIII  ППЛЛААННССККИИ  ДДЕЕОО 
 

22..11..ППЛЛААННССККАА  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ББААББУУШШННИИЦЦАА  
  

  2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА  
     2.1.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

     2.1.1.5. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 2.1.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ  

ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 
2.1.2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ  
2.1.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
2.1.2.3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
2.1.2.4. ВОДЕ 
2.1.2.5. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ  
2.1.2.6. ЛЕКОВИТИ ФАКТОР 
2.1.2.7. ОБНОВЉИВИ ОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕ 

2.1.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И 
МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
2.1.3.1. СТАНОВНИШТВО 
2.1.3.2. ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА И  
 ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА  
2.1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ  

2.1.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
2.1.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ 

ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
2.1.6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  
2.1.6.1. САОБРАЋАЈ 
2.1.6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
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2.1.6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1.6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1.7.  ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
2.1.7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
2.1.7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА 
2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
2.1.7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

2.1.8. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 
ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  

 

22..22..  ППРРООППООЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ББААББУУШШННИИЦЦАА  
 

2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
2.2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 

ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И 
ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

2.2.1.2. 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 

 2.2.1.2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
  2.2.1.2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 2.2.1.2.3. ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 
2.2.1.3.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

2.2.1.4. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

2.2.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И 
РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

2.2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ  

2.2.1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ   
2.2.1.8. ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 

НАСЕЉА ЗА КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ 
ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 

 

2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Услови за формирање парцеле 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 
и простора за паркирање возила 
Посебне напомене 
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2.2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Посебне напомене 

2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Посебне напомене 

2.2.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
2.2.2.4.1.ОПШТИ УСЛОВИ 
2.2.2.4.2.ОПШТА ПРАВИЛА 
2.2.2.4.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА (НАМЕНАМА) 

(Врста и намена објеката који се могу градити, Компатибилни садржаји 
и врсте објеката, Врста и намена објеката чија је изградња забрањена, 
Услови за формирање грађевинске парцеле, Минимална површина 
грађевинске парцеле, Положај објеката у односу на регулацију, Положај 
објеката у односу на границе грађевинске парцеле, Највећи дозвољени 
индекс заузетости грађевинске парцеле, Највећи дозвољени индекс 
изграђености грађевинске парцеле, Највећа дозвољена спратност 
објеката, Највећа дозвољена висина објеката, Услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској парцели, Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и простора за паркирање возила, Посебне напомене) 

a.  СТАМБЕНА ЗОНА 
б.  РАДНА ЗОНА 
в.  ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
г.  ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 
д.  ЗОНА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ђ.  ЗОНА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА 

2.2.2.4.4.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
2.2.2.4.5.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

  
2.2.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

2.2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  

 И ПРОЈЕКТЕ 
 2.2.3.1.1.ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 
 2.2.3.1.2. ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА  

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 2.2.3.1.3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ  

 2.2.3.2. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА И КООПЕРАЦИЈЕ СА 
СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2.2.3.3. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  

2.2.3.3.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
 2.2.3.3.2.   СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА  

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
2.2.3.3.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
2.2.3.3.4.  ТУРИЗАМ 
2.2.3.3.5. САОБРАЋАЈНА И ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.2.3.3.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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2.2.3.3.7.  ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 
2.2.3.3.8.  ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

2.2.3.4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
(Планско-програмске развојне мере, Правна регулатива, 
Економске  мере, Организационе мере) 

2.2.3.4.1.  ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
2.2.3.4.2.  СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА  

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
2.2.3.4.3.  ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
2.2.3.4.4.  ТУРИЗАМ 
2.2.3.4.5.  САОБРАЋАЈНА И ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.2.3.4.6.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.2.3.4.7.  ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 
2.2.3.4.8.  ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 
 

22..33..    ГГРРААФФИИЧЧККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ                                                                                              1 : 50 000 

  
2.3.1. РЕФЕРАЛНЕ  ККААРРТТЕЕ    
  

1)  РК бр. 1:   НАМЕНА ПРОСТОРА  

2)  РК бр. 2:   МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

3)  РК бр. 3:   ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА  

4)  РК бр. 4:   КАРТА СПРОВОЂЕЊА  
 
2.3.2. ШШЕЕММААТТССККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ННААССЕЕЉЉАА                                                                                    1 : 5 000  
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ППРРООССТТООРРННИИ    ППЛЛААНН    ООППШШТТИИННЕЕ      ББААББУУШШННИИЦЦАА      22001100  ––  22002255.. 
  
 
 
 
 

II        ППООЛЛААЗЗННЕЕ  ООССННООВВЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППЛЛААННАА    

11..11..      ИИЗЗВВООДД  ИИЗЗ  ТТЕЕККССТТУУААЛЛННООГГ  ДДЕЕЛЛАА    
ВВЕЕРРИИФФИИККООВВААННООГГ  ККООННЦЦЕЕППТТАА  ППЛЛААННАА    

1.1.1.  ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Подручје Просторног плана општине Бабушница обухвата површину од 52880ха са 
51 катастарском општином и 53 насеља. Границу подручја Просторног плана дефинишу 
границе целих катастарских општина које улазе у састав административног подручја општине 
Бабушница. 

Граница подручја Просторног плана почиње на тромеђи КО Шљивовик (општина 
Бела Паланка), КО Понор (општина Пирот) и КО Стрижевац (општина Бабушница). Из ове 
тачке, у смеру кретања казаљке на сату, гранична линија између општина Бабушница и Пирот, 
иде по граници КО Понор, КО Блато, КО Костур, КО Пасјач, КО Сиња Глава, КО Камик и КО 
Царев Дел. Даље, граница иде између општина Бабушница и Димитровград, границом КО Куса 
Врана, КО Трнски Одоровци, КО Драговита, КО Иксровци и КО Петачинци до краја са 
Републиком Бугарском. Овде се гранична линија ломи и иде на запад до тромеђе са КО Кална 
од које скреће на северозапад и иде између општина Бабушница и Црна Трава границом КО 
Кална, КО Градска, КО Јабуковик и КО Криви Дел. Даље, граница иде у истом правцу између 
општина Бабушница и Власотинце границом КО Доброваш, КО Горњи Орах, КО Пржана, КО 
Алексине Своје, КО Барин До, КО Крушевица, КО Црна Бара, КО Доњи Присјан и КО Горњи 
Присјан. Даље, граница скреће на север и иде између општина Бабушница и Гаџин Хан, 
границом КО Велики Крчимир, затим иде између општина Бабушница и Бела Паланка, 
границом КО Бежиште, КО Шљивовик до почетне тачке. 
 
1.1.2.  ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Израда Просторног плана општине Бабушница (у даљем тексту: Просторни план) 
започета је доношењем Одлуке о изради Просторног плана општине Бабушница (у даљем 
тексту: Одлука о изради - "Скупштински преглед општине Бабушница", бр. 9/09). Израду 
Просторног плана, општина Бабушница – као носилац израде, поверила је ЈП Завод за 
урбанизам Ниш – као обрађивачу, уговором бр. 404-20/2010-1 од 10.05.2010.године. 

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у Закону о планирању и 
изградњи (у даљем тексту: Закон - "Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и 24/11), чији чланови 19. 
и 20. утврђују обухват, значај и садржину просторног плана јединице локалне самоуправе. 

За израду концепта плана, као фазе у изради планског документа (у даљем тексту: 
Концепт плана), правни основ садржан је у члану 48. Закона, као и у члановима 47. и 50. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (у даљем тексту: 
Правилник - "Сл. гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), којима је утврђена обавеза израде 
концепта и дефинисана садржина концепта плана јединице локалне самоуправе. 

Плански основ за израду Просторног плана (и Концепта плана, као фазе у његовој 
изради) представља Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: ППР Србије - "Сл. 
гласник РС", бр. 88/10). У поступку је израда Регионалног просторног плана за подручје 
Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа. 
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1.1.3.  ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,  
 ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 

 1.  ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

Пољопривреди припада доминантно место у структури привреде подручја 
Просторног плана. Ресурс није оптимално искоришћен. 

Стање државних шума је задовољавајуће, сврставају се у групу квалитетних шума. 
У приватном сектору, перспективу развоја пружа висок проценат изданачких шума. 

Постоји латентна угроженост квалитета вода за пиће (неконтролисаним упуштањем 
отпадних вода) и изразита је потреба за заштитом подручја од ерозије и бујица. Воде слива су 
неискоришћене. 

Степен искоришћења резерви минералних сировина је низак, експлоатација се врши у 
малом обиму. 

Изворни бонитет лековитих фактора је у значајној мери очуван.  
Обновљиве изворе енергије треба детаљније истражити. Обновљива енергија се 

обнавља приближно истом брзином којом се и експлоатише, па се планско коришћење мора 
заснивати на резултатима и закључцима истраживања капацитета.  

Створени ресурси претежно нису усаглашавани са потребама очувања животне 
средине по обиму, квалитету или начину коришћења.  

Достигнути ниво развијености јавних служби је у погледу капацитета и просторног 
размештаја задовољавајући и прилагођен потребама становништва, а у погледу функционалности 
није.  

Туристички развој треба просторно усмеравати у погледу улагања у обнављање и 
допуну туристичке инфраструктуре, израде програма развоја и едукације кадрова.  

Стање саобраћајне мреже може бити ослонац за даљи развој подручја. Треба 
изместити деонице регионалних веза из уже зоне насеља, локалну мрежу треба технички 
опремити. 

Код електроенергетских мрежа и објеката оцењује се да је капацитет задовољавајући. 
Капацитети централа не задовољавају у потпуности потребе за телефонским 

прикључцима насеља са својих конзумних подручја. Подручје Просторног плана није потпуно 
покривено сигналима мобилне телефоније.  

Обезбеђење топлотне енергије се углавном врши из индивидуалних ложишта, а као 
енергент се користи чврсто гориво (дрва и угаљ) или електрична енергија и преко локалних 
котларница са енергентима мазут или угаљ, што доводи до процеса девастације простора преко 
сече шума или загађења простора од емисије штетних материја приликом сагоревања наведених 
енергената. 

Оцењује се да је коришћење расположивих природних ресурса у границама 
одрживости.  

Заштићена природна добра су очувана. 

Заштићена непокретна културна добра су у процесу увођења у адекватно 
коришћење, али је неопходно обавити рекогносцирање целог планског подручја. 

2.  ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 

1. Оцењује се да планско подручје има значајне развојне потенцијале за развој 
пољопривреде, туризма и водопривреде. 

Пољопривредно земљиште је ресурс и потенцијал који је вреднован као значајан, 
како због тога што је подручје рурално и има дугу традицију у бављењу пољопривредом као 
основном привредном граном, тако и због савремене европске оријентације на производњу 
здраве хране, за шта овде постоје сви предуслови. Овај потенцијал је још један ослонац у оживљавању 
и развоју привреде, а еколошки услови укупног подручја, повољни су за производњу здраве 
хране. 

Планско подручје већ има туристички значај преко дестинација које су до скоро биле 
укључене у националну туристичку понуду, Звоначкој бањи треба вратити бањски туристички 
идентитет.  



Просторни  план  општине   Бабушница   2010 – 2025. 

 

 
3

Због квалитета и квантитета водног ресурса, планско подручје је у оквиру ових 
докумената сагледано као значајно за водоснабдевање ширег конзумног подручја. Повољност 
у развоју водоснабдевања представља изграђен регионални систем "Љуберађа". Изградњом 
планираних резервоара, пумпних станица и разводне мреже, било би обезбеђено 
водоснабдевање свих становника на територији општине, а и шире.  

У функцији наведених потенцијалних праваца развоја, сагледани су развојни 
потенцијали  по областима. 

Шумски потенцијал подручја је врло значајан. У погледу лековитих фактора, 
климатолошки елементи и чист ваздух валоризовани су као развојни потенцијал подручја 
Просторног плана. У погледу лековитих фактора потенцијал Звоначке бање су термални 
извори. 

Саобраћајна мрежа је, као створени ресурс, потенцијал за главне правце развоја. 
Обновљиви извори енергије могу бити потенцијал у служби наведених праваца 

развоја. Потребно је дефинисати капацитете, степен превођења потенцијала у ресурс и погодне 
локације за експлоатацију. Хидроенергија је оцењена као погодна за мале хидроелектране, 
могућа је и изградња ветрогенератора, обезбеђење биомасе допуштено је на земљишту свих 
бонитетних класа. 

Необновљиви извор енергије, резерве каменог угља, омогућавају експлоатацију у 
наредном периоду.  

Изузетна повољност за развој дистрибутивне мреже на територији општине 
Бабушнице је постојање далековода 110kV, који ради на напонском нивоу 35kV, а по изградњи 
трафостанице 110/ х 35kV, исти одмах може бити укључен у рад на 110kV или по изградњи 
трафостанице 110/ х 35kV "Бела Паланка" и изградњом прикључног вода 35kV до трафостанице  
35/10kV "Бабушница 2", омогућује се сигурност у снабдевању електричном енергијом због 
двостраног напајања. 

Код фиксне телефоније, потребе и захтеви становништва и привреде за пружањем 
основних и напредних телекомуникационих услуга условили су убрзан развој 
телекомуникационог тржишта, како у свету, тако и код нас. Развој технологије и увођење нових 
концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP 
технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - 
triple play). 

Конфигурација терена територије општине условљава да на брдском подручју имамо 
слабију покривеност сигналима, те је потребна "гушћа" мрежа базних радиостаница и са 
примопредајницима мањих снага, што би допринело да се покрије целокупна територија 
општине  квалитетним сигналима сва три оператера мобилне телефоније. 

Како се топлификација углавном врши из индивидуалних ложишта, а као енергенти 
се најчешће користе чврсто гориво (дрва и угаљ) или електрична енергија и преко локалних 
котларница са енергентима мазут или угаљ, то доводи до процеса девастације простора преко 
сече шума или загађења простора од емисије штетних материја приликом сагоревања 
наведених енергената. Могућност довођења природног гаса и гасификација одређених насеља 
би све ове штетне последице умањила. Природни гас се не може третирати само као енергент за 
загревање објеката, већ да је природни гас енергент у примарном облику, расположив у сваком 
тренутку са великим степеном искоришћења, природан и еколошки најпогоднији. Лако је 
мерљив до свих нивоа коришћења и са једним прикључком је могуће обезбедити: грејање, 
припрему воде, кување, технолошке потребе, хлађење и као компримован може да 
супституише течна горива у моторним возилима. 

Потенцијали за подизање досадашњег поступања са отпадом на ниво управљања 
отпадом, су: задовољство локалног становништва стратегијом трајног збрињавања свих врста 
отпада изван територије општине и могућност покривања дела трошкова комуналних услуга 
коришћењем рециклабилног отпада као секундарне сировине. 

Непокретна културна добра су развојни потенцијали због могућности укључења у 
савремене животне токове и добијање доходовне димензије (уз постојећу образовну). 

 

2. Оцењују се као значајна следећа  развојна ограничења: 
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- Бонитетна вредност укупног пољопривредног земљишта претежно је нижих 
категорија. Прилична запуштеност пољопривредног земљишта прети да се, из различитих 
разлога, почне губити за примарну намену. Превођењем у обрадиво земљиште кречњачких 
површи које су под ливадама и пашњацима, могла би се угрозити стабилност терена, а 
допуштањем јаке испаше, изазвати ерозија. На неким деловима пољопривредног земљишта, 
насталог превођењем шумског у пољопривредно или са лошом структуром обрадивог слоја, 
евидентирана је ерозија. Пољопривреда је углавном екстензивна; 

- Демографски статус и прогнозирани наставак тренда депопулације, су озбиљно 
развојно ограничење, које утиче на могућност оптималног искоришћавања наведених 
потенцијала и које захтева да све развојне мере буду усмерене како на радни и животни 
стандард постојећег становништва, тако и на ревитализацију становништва; 

- Не држи се корак са савременим туристичким трендовима, али и видове туризма 
и туристичке активности примерене повећаним и промењеним захтевима клијентеле; 

- Као основна ограничења на планском подручју у области водопривреде издвајају 
се: неизграђени јавни водоводни системи, дивље депоније отпадних материја у приобаљу 
водотокова и неизграђени јавни канализациони системи. 

- Слабости и недостаци у области заштите од вода су у следећем: 
- у подручјима најквалитетнијих ораница јављају се неуређени речни токови, 
- недовољна заштита од ерозија, 
- појава бујичних токова, 
- продукција и пронос наноса дуж бујичних токова, 
- недостатак водоодбрамбених система, 
- плављење насеља, саобраћајница и ораница, 
- недовољна заинтересованост за коришћење водних ресурса у енергетске сврхе. 

Основни недостаци дистрибутивне електроенергетске мреже на територији  
општине су: 

- постојећи далековод 110kV (који ради под напоном од 35kV) из ТС 110/35kV 
"Пирот 2" до разводног постројења (на планираној локацији за изградњу трафостанице 
110/35kV  "Бабушница"), тј. до постојеће трафостанице 35/10 kV "Бабушница 1", дужине око 
24 км има пад напона око 3%, 

- непостојање резервног (двостраног) напајања на напонском нивоу 110kV 
планиране трафостанице  110/ х(35)kV, 

-  недовољан број и велика дужина извода 10kV, а тиме и преоптерећење појединих 
извода. 

Евидентирана ограничења за увођење система управљања отпадом (изазвана 
досадашњим приступом проблематици и поступањем са отпадом у општини Бабушница) су:  

- недостатак података о саставу и токовима отпада,  
- недовољна инфраструктура за прописано поступање са отпадом,  
- неразвијена јавна свест о еколошком значају прописаног поступања са комуналним 

и другим специфичним врстама отпада,  
-  одсуство едукације становништва и  
-  мала платежна моћ становништва. 

1.1.4.  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

1. ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Визија просторног развоја је да, на планском хоризонту, планско подручје буде 
простор остварења равномерног и уравнотеженог мултифункционалног развоја, са оживљеним 
и одрживим економским развојем (а потом и економским растом) заснованим на локалним 
ресурсима и новим технологијама у условима конкурентности; подручје постигнуте значајне 
социјалне стабилности, атрактивности за живот и рад и инвестирање, достигнутих циљних 
нивоа енергетске ефикасности, саобраћајне приступачности и опремљености комуналном 
инфраструктуром; простор квалитетне животне средине очуваног изворног бонитета са 
туризмом успостављеним као једним од основних праваца развоја и да буде функционално 
интегрисан у окружење. 

Принципи просторног развоја планског подручја су: 
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- одрживост, као оквир свих сектора равоја, као генерални принцип; 
- територијална кохезија, као основни принцип социо-економског развоја; 
- јачање конкурентности кроз функционално профилисање овог руралног подручја и 

функционална специјализација заснована на компаративним предностима; 
- формирање и јачање општинске мреже насеља, као принцип обезбеђења 

комплементарних функција; 
- приступачност информацијама; 
- саобраћајна доступност просторних потенцијала; 
- формирање културног идентитета и просторне препознатљивости; 
- принцип стриктног поштовања заштите јавног интереса, јавних добара и јавног 

простора; 
- принцип функционалног повезивања општине са другим локалним јединицама на 

регионалном, међурегионалном, државном и међународном нивоу. 

2.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Општи циљеви просторног развоја Општине су:  
1. постизање функционалне и развојне целовитости планског подручја; 
2. конкурентност и приступачност планског подручја заснована на људским, природним 

и створеним потенцијалима, а подржана од државе; 
3. унапређење животне средине засновано на одрживом коришћењу природних ресурса; 
4. одрживо коришћење природног и културног наслеђа и предела, под утврђеним 

условима њихове заштите; 
5. осавремењивање идентитета бањског места (Звоначка бања) и одрживо коришћење 

лековитог фактора као услова за проглашење бање; 
6. просторно-функционална унутаррегионална и шира интегрисаност; 
7. искоришћење водног потенцијала планског подручја за решавање проблема 

водоснабдевања ширег подручја и одрживог мултифункционалног развоја подручја Општине. 
 Посебни циљеви су:  
1. одрживи развој целог подручја (планирањем активности које га не девастирају и не 

деградирају; санацијом деградираних подручја; сталном контролом стања и  активности); 
2. развој пољопривреде као првог основног правца развоја (чувањем и унапређењем 

пољопривредног земљишта за примарну намену; коришћењем земљишта према бонитету и 
режимима у зонама заштите; усмеравањем на производњу здраве хране, контролисаним 
коришћењем хемијских средстава; стимулисањем укрупњавања поседа); 

3. развој туризма као другог основног развојног правца подручја (развојем видова 
туризма за које постоје природни и створени услови, већим степеном искоришћености 
капацитета, повећањем капацитета према инвеститорској снази и потребама конзумног 
подручја; проглашењем за бању; развојем руралног туризма); 

4. развој малих и средњих предузећа као трећег основног развојног правца подручја (са 
акцентом на производњу и прераду органске хране, текстилну индустрију, гумарску 
индустрију); 

5. развој водопривреде као четвртог основног развојног правца подручја 
(искоришћењем водног потенцијала планског подручја за решавање проблема 
водоснабдевања); 

6.  успоравање до заустављања демографског пражњења (омогућавањем вишег стандарда 
сеоског живота; унапређивањем пољопривредне производње; ангажовањем у туризму као 
допунској делатности); успостављање мреже насеља (користећи значајну организованост и 
опремљеност простора код јавних служби и услужних делатности и саобраћајну повезаност 
насеља); 

7. комплетирање инфраструктурних мрежа (посебно хидротехничке инфраструктуре) у 
функцији успостављања мреже насеља и бољег функционог повезивања планског подручја са 
окружењем (обезбеђење доступности садржајима); 

8. посебна и потпуна заштита изворишта водоснабдевања; 
9.  заштита природних и културних вредности (истраживањем целог подручја и 

стављањем под заштиту проглашењем и уписом у регистар, према закључцима истраживања); 
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10. релативизација супротних интереса (интереса локалне заједнице да користи без 
ограничења туристичке мотиве и природне ресурсе и интереса шире друштвене средине за 
водоснабдевањем, које намеће рестриктивно коришћење и понашање);  

11. успостављање система контроле и управљања подручјем (успостављањем 
мониторинга животне средине израдом катастра загађивача); 

12.подизање нових шума и заштита шума ради очувања земљишта од ерозије како би се 
очувала изворишта воде и амбијент; 

13.укључење климатских промена као фактора одрживог развоја и животне средине у 
развој свих сектора рањивих на климатске промене (пољопривреда, водопривреда, шумарство, 
енергетика, туризам, здравље); 

14.стварање услова за увођење актуелних обновљивих извора енергије за које подручје 
има потенцијала (енергија ветра, биомаса итд). 

3.  ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Планерски приступ и основно опредељење у погледу укупног развоја планског 
подручја је остварење визије просторног развоја општине Бабушница и достизање нивоа и 
значаја сагледаних у националним и међународним оквирима кроз коришћење компаративних 
предности подручја и демографску обнову, чему просторни развој треба да допринесе на 
следећи начин:  

- уклапањем у републички концепт социјалне кохерентности путем развоја 
полицентричног модела урбанизације и функционалном диференцијацијом насеља. Бабушница 
као центар општине, развијаће функције примарног центра у оквиру општине. У локалној 
организацији подстиче се изоштравање постојеће функционалне диференцијације центара 
другог и трећег нивоа и омогућава развој примарних насеља; 

- омогућавањем еколошке повезаности, уређености и одрживости, путем предлога 
површина за основне намене простора и за остварење основног правца развоја, као и за укупну 
заштиту. Главна мисао је приоритетна заштита пољопривредног земљишта и очување његовог 
биодиверзитета за производњу хране (првенствено здраве), планско санирање еродираног 
земљишта, заштита воде од загађења и неадекватног коришћења, утврђивање грађевинских 
подручја насељених места, ангажовање алтернативних извора енергије (ветрогенератори, 
обезбеђење биомасе), контролисано и одрживо коришћење минералних енергетских сировина. 
Уређењем и заштитом планског подручја омогућиће се туристичка привлачност природних 
система; 

- одрживим ангажовањем територијалних потенцијала у сврху постизања социјалне 
кохерентности, еколошке одрживости и националне (а даље и међународне) конкурентности 
подручја. Планска решења треба да помогну идентификовању репера локалног идентитета;  

- омогућавањем стварања концептуалног оквира за коришћење простроних 
потенцијала Општине интегрисањем планских решења у развојна решења Републике увођењем 
система управљања просторним развојем и приоритетном заштитом јавних простора; 

- омогућавање институционалне одговорности за просторни развој Општине, 
стварањем основа за укључење у општу информациону основу о подацима у простору и 
информација од интереса за просторни развој, за развијање сервисних функција Општине за 
дефинисање инструмената за спровођење планских докумената и инструмената за усмеравање 
активности грађења и уређења простора и за институционализовање форми партнерства јавног и 
приватног сектора. 

4.  КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

Апсолутни приоритети развоја планског подручја су: 
- демографска ревитализација подручја, 
- заштита укупног простора као оквира мултифункционалног развоја планског 

подручја. 
Дефинисана су четири основна правца будућег развоја планског подручја:  
- пољопривреда - први правац развоја, 
- туризам - други правац развоја,  
- развој малих и средњих предузећа - трећи правац и 
- водопривреда - четврти правац. 
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IIII  ППЛЛААННССККИИ  ДДЕЕОО    

22..11..    ППЛЛААННССККАА  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ББААББУУШШННИИЦЦАА  

2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА  

Критеријум за одређивање намена простора је постизање одрживог коришћења, 
рационалног газдовања и управљања расположивим природним ресурсима. На основу 
еколошког бонитирања, Просторним планом је дефинисан предлог коришћења простора за 
основне намене: пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, воде и водно земљиште 
и грађевинско земљиште. 

 

2.1.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је смањење површине пољопривредног земљишта за 8, 01%.  
Промене се врше на следећи начин: 
- земљиште виших бонитетних класа задржава примарну намену за пољопривредно; 
- делови површина под ораницама са плићим слојем земљишта или већ под ерозијом 

преводе се у ливаде, а они који су под пашњацима и ливадама - у шуме; 
 - плитке и еродибилне оранице VI бонитетне класе и нископродуктивни пашњаци VI и 

VII бонитетне класе се пошумљавају; 
-  врши се укрупњавање пољопривредних површина;  
- код дела нископродуктивних и ерозијом деградираних ливада и пашњака, 

мелиорацијом ће се омогућити поправљање пољопривредног производног потенцијала; 
- због формирања акумулације на подручју Просторног плана, део пољопривредног 

земљишта превешће се у водно земљиште; 
- због потребног повећања површине грађевинског земљишта, део пољопривредног 

земљишта нижих бонитетних класа преводи се у грађевинско земљиште. 
Пољопривредно земљиште је претежно у котлинском делу подручја (око речних 

токова), а  најзначајнији је удео ораница и ливада. 

2.1.1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

У административним границама општине Бабушница укупна површина под шумом  
износи 43.558ха, што чини 25,3% шумовитости општине. 

У општини Бабушница у државној својини налази се 32.518,48ха, што чини 48,5% 
од укупне површине шумског подручја. Укупна површина приватних шума на територији 
општине Бабушница износи 12.040,00ха. 

Предвиђено је повећање површине шума и шумског земљишта за 12,17%,  
превођењем у шумско део неплодног земљишта (голети), деградирано и неквалитетно 
пољопривредно земљиште, деградирано ерозивно земљиште, земљиште обрасло ниским и 
неквалитетним растињем, земљиште нижих бонитетних класа и на већим нагибима, у зонама 
уже зоне заштите водоакумулације, као и формирањем заштитних шумских појасева око 
саобраћајница, насеља, радних и производних зона. 

Шуме и шумско земљиште ће имати привредну и заштитну улогу (пре свега, 
водозаштитну и антиерозивну). 

Ради коришћења постојећег природног потенцијала за развој туризма, предвиђено је 
ограђивање простора за ловишта и организовање узгајалишта на планском подручју (као делова 
регистрованих ловишта). 

Шуме су претежно на ободу Општине, на падинама Суве планине, Големог Стола, 
Таламбаса и Руја, те представљају значајан заштитни (санитарни и естетско – визуелни) оквир 
простора Општине. 

2.1.1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је укупно смањење површине под водама и водним земљиштем за 
2,02%. 
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Водно земљиште, на територији Просторног плана  јесте земљиште на коме стално 
или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и 
биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем. 

Водно земљиште текућих вода, је корито за велику воду и приобално земљиште 
(појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока, који служи одржавању 
заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на 
управљање водама). Ширина појаса приобалног земљишта износи до 10m. У случају језера и 
акумулација, водно земљиште обухвата површину до уреза највишег могућег нивоа, увећаног 
за појас од најмање 20m око читавог обима тада достигнуте највеће акваторије. 

Водно земљиште на подручју Просторног плана обухвата и напуштена корита и 
пешчане и шљунчане спрудове, које вода повремено плави и земљиште које вода плави услед 
радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично). 

На водном земљишту није дозвољена било каква градња сталних објеката, али се 
може без ограничења користити за пољопривредну производњу, плантажне засаде (шуме, 
воћњаци, виногради), спортске и рекреационе површине - без објеката који ометају развој 
система за заштиту од вода и спровођење мера одбране (прилаз механизације, проширење 
постојећих насипа, реализацију дренажних система). 

Сви водотокови припадају сливу Јужне Мораве. 

 

2.1.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је повећање површине грађевиског земљишта за 3,11%. 
Као грађевинско земљиште приказано је грађевинско земљиште у грађевинским 

подручјима насеља и оно грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља које је 
сагледиво и мериво на нивоу Просторног плана (државни путеви и општински путеви). 

 

2.1.1.4. БИЛАНС ПОВРШИНА 

 

Биланс површина планираних основних намена 

Пољопривредно 
земљиште    

Шуме и шумско 
земљиште  

Грађевинско 
земљиште  

Водно и остало 
земљиште   

Укупнo 
Година 

ха % ха % ха % ха % ха % 

2011. 30223 55,86 19735 37,33 1529 5,00 1393 1,81 52880 100 

2025. 27801 52,58 22137 41,86 1577 2,98 1365 2,58 52880 100 
 

Напомена: Могућа су одступања јер су бројчане вредности у табели срачунате на основу рефералних 
карата (приказа на топографским картама).  

 

2.1.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ  
ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА  

Концепција развоја планског подручја подразумева социо-економски и просторни 
развој у условима одрживог располагања природним ресурсима (тј. њиховог уређења и 
коришћења под прописаним условима заштите). Просторним планом, простор је опредељен за 
оптимално искоришћавање за потребе људи (у погледу намене, функција, нових садржаја и 
њихове заступљености) укупног простора и свих природних система и ресурса, уз трајну 
очуваност позитивних еколошких фактора простора.  
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2.1.2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ  

Природни системи Сува планина и Јерма штите се, уређују и користе у складу са 
одредницама ППР Србије и Закона о заштити природе, као и условима надлежног завода за 
заштиту природе. Користиће се за туристичке и едукативне намене у условима одрживог 
развоја. У ту сврху, планским решењима се простор чини саобраћајно доступним, опремљеним 
потребном комуналном и туристичком инфраструктуром и адекватним садржајима. 

Основним правилима коришћења, уређења, заштите и развоја природних система, 
организација и лоцирање свих мрежа и објеката инфраструктуре и супраструктуре 
усаглашавају се са зонама заштите. 

 

2.1.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Пољопривредно земљиште се, као ресурс, користи за пољопривредну производњу, 
која је први основни правац развоја планског подручја. 

Просторни развој пољопривредног ресурса подразумева квалитативне промене (које 
ће узроковати и квантитативне) у коришћењу и заштити пољопривредног земљишта. Планска 
заштита пољопривредног ресурса извршена је утврђивањем површина намењених 
пољопривредној производњи према процени могућности обнављања запуштених и 
необрађиваних површина и могућности унапређења применом развојних програма 
(оријентација ка производњи здраве хране). 

 

2.1.2.3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Шуме и шумско земљиште, као ресурс, се штите планским газдовањем и 
управљањем. Планским решењима, осим развоја и заштите овог ресурса, утврђени су и услови 
и мере његовог уређења и коришћења за заштиту других ресурса. 

Ловишта и ареали лековитог биља штитиће се контролисаном, одрживом 
експлоатацијом. 

 

2.1.2.4. ВОДЕ 

Заштита вода 
Заштита квалитета вода спроводиће се у оквиру интегралног јужноморавског 

регионалног система водотока, применом технолошких, водопривредних и организационо-
економских мера. 

Подручје Просторног плана, карактеришу два хидрографска комплекса: један, без 
површинског отицања са карсним одликама (масив Суве палнине) и други, са нормалном 
хидрографијом и површинским отицањем. Хидрографски комплекс са површинским отицањем 
одликује средње развијена хидрографска мрежа са површинским токовима у виду потока, 
речица и бујица груписаним у два подслива. Један припада Власини преко реке Лужнице, а 
други мањи подсливу реке Јерме (крајњи југоисточни део Просторног плана) који се улива у 
Нишаву. Овај комплекс поред осталог одликује и богатство подземним водама везано за бројна 
крашка врела, изворе и термалне воде. 
 Највећи водоток је река Лужница која једина има сталан ток. Прима већи број притока 
махом бујичног карактера, а низводно од Љуберађе најзначајнија лева притока је Мурговица. 
Од значајнијих токова ту су још: поток Сабач, Ракитска река, поток Мрморица, Камбеловачка 
река, Тегошница.  

Подручје Просторног плана карактерише више крашких врела од којих су најзначајнија 
врела Љуберађе, распоређена дуж дела тока Лужнице. Значајно је и термално-минерално врело 
Звоначке бање (28ºC). 

Стање квалитета воде на подручју општине Бабушница још увек је већим делом добро. 
Врше се испитивања хигијенске исправности воде, као и физичко-хемијска и микро-биолошка 
испитивања и углавном испитани узорци вода одговарају Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99). Уобичајеним технолошким 
поступцима пречишћавања и дезинфекције вода је доведена до квалитета воде за пиће. 
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Посебно су у добром стању мањи планински водотоци који протичу кроз зоне у којима 
није изражен антропогени утицај. Мање реке, које гравитирају ка реци Лужници, налазе се у 
стању високог квалитета, најчешће у класама I и II. 

Основна планска решења у циљу заштите вода и водног земљишта су: 
 успостављање зона санитарне заштите локалних изворишта водоснабдевања – на 

рефералној карти бр.3 (Мрежа насеља и инфраструктурни системи) приказане су потенцијалне 
шире зоне заштите изворишта за водоснабдевање за које је потребна израда елабората на 
основу којих ће се прогласити и успоставити зоне санитарне заштите; 

 заштита и уређење вода треба да обухвати све сливне површине на планском 
подручју; 

 потпуна санитација насеља и изградња канализационих система за одвођење 
употребљних и атмосферских вода и њихово контролисано испуштање у водопријемнике након 
пречишћавања; 

 изградња планираних постројења за пречишћавање отпадних вода за групе насеља; 
 израда ППППН Специјалног резервата природе "Јерма", на основу кога ће се 

дефинисати зона заштите планиране акумулације ''Одоровци''; 
 доношење акта о испуштању отпадних вода у јавну канализацију; 
 неопходно је дефинисати све изворе загађења (регистровати мање загађиваче), 

урадити катастар загађивача; 
 уклонити дивље депоније дуж токова и обезбедити одлагање чврстог отпада на 

санитарној депонији; 
 појачан надзор и боља сарадња инспекцијских служби ради контроле вода. 
Заштита од вода 
Изграђени објекти за заштиту од вода на овом подручју изведени су на речним и 

бујичним токовима. Заштита од поплава, могућа је применом хидротехничких и 
организационих мера. Хидротехничке мере подразумевају: пасивне мере заштите (линијски 
заштитни системи - насипи), активне мере заштите (трансформација таласа великих вода у 
акумулацијама) и неинвестиционе мере заштите (урбанистичким и просторним планирањем, тј. 
забраном изградње објеката у приобаљу водотока - на  површинама угроженим поплавама).  

Окосницу заштите од поплава представљаће линијски системи за пасивну заштиту, тј. 
системи одбрамбених насипа, уз њихово комплетирање, доградњу, реконструкцију и 
одржавање. Радови на уређењу водотока усмераваће се на обезбеђење стабилности и 
функционалности линијских система за заштиту од поплава (насипе), као и на уређење мањих 
водотока кроз насеља у интеракцији са свим корисницима вода. Објекти линијских 
инфраструктурних система морају се издићи и диспозиционо решити изнад коте поплавних 
вода. Усвајање меродавних протицаја великих вода обавиће се на основу категорије 
приоритета, а утврђивање категорије приоритета извршиће на основу броја становника, 
важности добара и величине површине која се брани. 

Организационо-економским мерама је потребно спречавати грађење нових урбаних, 
привредних и инфраструктурних садржаја у зонама угроженим од поплава. У плавним зонама 
које су угрожене великим водама вероватноће до 5% не дозвољава се изградња нових 
привредних, стамбених и других објеката, ширење већ постојећих, нити подужно вођење 
саобраћајних и инфраструктурних система. 

Битан услов за остваривање укупних позитивних ефеката система за заштиту од 
поплава и уређење водних токова представља и заштита од ерозије и бујичних токова. Са 
аспекта ерозије земљишта, за подручје Плана од значаја је поред претварања 
нископродуктивних и деградираних пољопривредних површина у шумске комплексе и заштита 
водопривредних објеката од наноса са механичког, хемијског и биолошког аспекта, зависно од 
степена  угрожености и степена осетљивости тих објеката на засипање наносом. Кад је реч о 
заштити од бујица приступ овој проблематици зависи од величине водотока. Код већих 
бујичних токова, заштита од вода се постиже класичним мерама уређења водотока и одбране од 
поплава. У случају мањих бујичних токова, мере уређења ових водотокова се третирају у 
склопу комплексног антиерозионог уређења слива, што подразумева, пре свега, изградњу 
бујичних преграда за заустављање наноса. 
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На водотоцима, где се стекну повољни услови у смислу рационалног коришћења водног 
потенцијала и економске исплативости, могу се градити мини-хидроелектране. 

Сви радови морају се ускладити са прописаним нормама које не нарушавају природни 
амбијент и историјско културне садржаје. 

2.1.2.5. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ  

На подручју општине Бабушница врши се истраживање злата и пратећих полиметала на 
локалитету „Звонце - Руј планина“ и габра на локалитету „Раков Дол“, експлоатација каменог 
угља на локалитету „Јерма“ и постоје резерве каменог угља на локалитету „Јерма“. 

На локалитету „Јерма“ врши се јамска експлоатација каменог угља, која може имати 
негативан утицај на квалитет подземних вода и земљишта, а има утицај и на стварање буке. 
Како би се негативни утицаји на квалитет животне средине смањили, потребно је спровести 
мере одводњавања и пречишћавања вода, спречавања разношења прашине са копова 
(прекривањем и влажењем механизације). Ради очувања и побољшања изгледа и квалитета 
животне средине на локацији експлоатације, неопходно је вршити техничку и биолошку 
санацију старих и напуштених копова. Озелењавањем тог подручја требало би приближити 
стање у природи оном које је било пре почетка експлоатације. 

На територији општине Бабушница су констатоване или само индициране појаве и 
лежишта следећих минералних сировина: 

- антрацита (7000 - 7500 калорија), који је откривен и већ експлоатисан у реону Раките 
и источно од Звонца, са залихама од 30 милиона тона; 

- лежишта угља су индицирана и у реону Црвене јабуке и Раков Дола и код Студене - 
око девет танких слојева; 

- графита код Модре Стене; 
- бакра у црвеним пешчарима код села Ваве; 
- бентонита у пределу Завидинаца, Калуђерова, Радошевца, Горњег и Доњег Крњина и 

Великог и Малог Боњинца; 
- барита код Звонца у долини Ветренске реке; 
- пегматита лискунског типа на Руј планини и долини Ветренске реке; 
- кварцита у рејону Раките (Вражји камен, Воденичиште, Козарник) и Звоначка бања; 
- туфова код Завидинаца, Радошевца, Доњег и Горњег Крњина; 
- доломита на Сувој планини и у долини Јерме; 
- лидита код села Лесковица; 
- кварцног песка код Богдановца и Стрижевца; 
- грађевинског материјала код Грнчара, Модре Стене и Бабушнице; 
- лековитих термо-минералних вода код Звоначке бање, која се експлоатише још од 

доба Римљана.  

2.1.2.6. ЛЕКОВИТИ ФАКТОР 

Лековити фактор, као природни ресурс планског подручја, представља основ 
постојећег туризма, али је сагледан и код просторних решења за даљи развој здравственог и 
добрим делом и рекреативног туризма Звонца, самим тим и целе Општине. Значајан је и за 
укупну националну здравствено - туристичку понуду.  

Одрживо коришћење ресурса лековитог фактора, подразумева поштовање еколошког 
прага и експлоатационог еколошког оптимума балнеолошких потенцијала, чистог ваздуха 
Звоначке бање и здравог, чистог ваздуха Суве планине. Планска решења омогућавају 
проглашење Звоначке бање за бању и њен одрживи развој према рангу који добије. 

2.1.2.7. ОБНОВЉИВИ ОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕ 

Могући обновљиви облици енергије су енергија ветра, енергија сунца и биомаса. 
Будући да су у питању области у којима нема националног искуства, треба 

истражити могуће локације за ветроелектране и соларне системе за производњу енергије. 
Обезбеђење биомасе врши се на укупном простору (допуштено је да буде на 

земљишту свих бонитетних класа).  
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2.1.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И 
МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  

2.1.3.1. СТАНОВНИШТВО 

Пројекција становништва на подручју општине Бабушница израђена је за период 
2002-2025. на основу тренда из пописних периода 1991-2002. Узете су у разматрање две 
варијанте пројекција становништва према укупном броју становника и  променама у периодима 
1948-2002. и 1991-2002. По свим варијантама кретања становништва, може се очекивати даље 
демографско пражњење руралних подручја на територији Просторног плана (а до 2025.године 
и потпуно демографско пражњење 23 до 27 насеља – у зависности од варијанте). 

Оптимистичнија варијатна пројекције становништва општине Бабушница до 
2025.године је варијанта, која представља пројекцију становништва настављањем тренда 1991-
2002, те је као таква усвојена. 

 

Пројекције становништва општие Бабушница до 2025. по имплементационим периодима 
 

 ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

ГОДИНА 2015 2020 2025  

БРОЈ 
СТАНОВНИКА 11853 10721 9845 

 

 
Концепција демографског развоја подразумева смањивање и заустављање негативних 

демографских токова, првенствено неповољне старосне и образовне структуре становништва, 
као и негативне стопе миграција село-град. Планска решења томе треба да допринесу 
стварањем услова за рад и веће доходовање као и бољих животних услова, што би, у 
међусобном узрочно-последичном односу, довело до смањивања миграција село-град и 
задржавања младог становништва (посебно у сеоским подручјима), перманентног смањивања 
незапослености, а затим и одржавања позитивног природног прираштаја и интереса 
становништва за подизање образовне структуре и  смањење броја неписмених. 

Табела пројекције становништва до 2025. године по насељима: 
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Н А С Е Љ Е 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
Пројек. 
2015 

Пројек 
2020 

Пројек 
2025 

2025 - 
2002. 

Александровац 173 192 190 153 124 104 71 32 17 2 -69 

Бабушница 603 749 972 1668 2906 4256 4575 4952 5097 5242 667 

Бердуј 595 596 564 515 395 222 157 80 51 21 -136 

Берин Извор 458 482 473 362 288 151 90 18 0 0 -90 

Богдановац 1253 1213 1104 846 515 304 170 12 0 0 -170 

Братишевац 603 615 539 464 359 257 194 120 91 62 -132 

Брестов Дол 403 405 374 246 121 62 32 0 0 0 -32 

Вава 893 909 723 587 475 353 266 163 124 84 -182 

Валниш 639 553 441 293 170 125 97 64 51 38 -59 

Велико Боњинце 1438 1408 1246 952 835 649 459 234 148 62 -397 

Војници 464 441 380 287 237 139 104 63 47 31 -73 

Врело 364 569 638 545 425 247 141 16 0 0 -141 

Вучи Дел 354 364 392 391 408 276 171 47 0 0 -171 

Горње Крњино 665 700 673 561 377 320 248 163 130 97 -151 

Горњи Стрижевац 960 960 787 601 399 228 154 67 33 0 -154 

Горчини 1293 1245 1033 887 751 639 537 416 370 324 -213 

Грнчар 741 737 668 508 342 217 159 90 64 38 -121 

Дол 539 566 548 414 276 160 82 0 0 0 -82 

Доње Крњино 619 636 522 474 377 338 271 192 161 131 -140 

Доњи Стрижевац 264 285 299 252 232 229 259 294 308 322 63 

Драгинац 729 732 615 606 485 482 885 1361 1544 1728 843 

Дучевац 636 597 510 429 304 209 136 50 17 0 -136 

Завидинце 1369 1419 1335 1119 926 663 503 314 241 168 -335 

Звонце 587 538 585 439 381 325 254 170 138 106 -148 

Извор 967 923 717 592 439 339 263 173 139 104 -159 

Јасенов Дол 844 835 785 666 494 310 198 66 15 0 -198 

Калуђерево 839 857 723 628 505 385 273 141 90 39 -234 

Камбелевци 1086 1067 999 858 731 579 419 230 157 84 -335 

Кијевац 295 321 280 216 117 73 54 32 23 14 -40 

Лесковица 332 327 322 307 193 59 31 0 0 0 -31 

Линево 657 657 614 470 317 184 118 40 10 0 -118 

Љуберађа 925 757 738 583 524 364 287 196 161 126 -161 

Мало Борињце 462 409 376 274 201 157 115 65 46 27 -88 

Масуровци 218 218 184 131 80 48 28 4 0 0 -28 

Мезграја 231 223 202 153 105 84 57 25 13 1 -56 

Модра Стена 825 809 746 577 441 356 257 140 95 50 -207 

Нашушковица 656 649 642 623 586 426 295 140 81 21 -274 

Остатовица 867 871 805 593 360 164 83 0 0 0 -83 

Пресека 606 630 647 611 535 362 268 157 114 71 -197 

Проваљеник 502 497 434 385 306 282 202 107 71 35 -167 

Радињинци 612 654 627 591 532 402 288 153 101 50 -238 

Радосињ 594 554 498 445 298 151 71 0 0 0 -71 

Радошевац 481 505 450 405 348 263 222 174 155 136 -86 

Ракита 846 784 837 626 578 453 340 206 155 104 -236 

Раков Дол 591 618 498 444 257 128 18 0 0 0 -18 

Раљин 468 432 362 249 141 84 50 10 0 0 -50 

Ресник 434 444 408 322 267 203 158 105 84 64 -94 

Стол 939 934 858 745 584 451 347 224 177 130 -217 

Стрелац 1589 1507 1367 1156 844 604 392 141 45 0 -392 

Студена 1414 1315 1150 819 599 369 200 0 0 0 -200 

Сурачево 802 774 682 593 536 497 444 381 357 333 -111 

Црвена Јабука 856 872 841 704 456 248 126 0 0 0 -126 

Штрбовац 952 958 913 668 390 192 115 24 0 0 -115 

ОПШТ. БАБУШНИЦА 37532 37312 34316 29033 23872 19172 15734 11853 10721 9845 -5889 

ПАД            

ПОРАСТ           
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2.1.3.2. ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА  И  

 ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА  

Концепција просторног развоја насеља и општинске мреже насеља, на основу утврђеног 
стања и усвојених циљева развоја, са становишта функционалне категоризације подразумева 
три нивоа центара: 

1. примарни центар је центар општине – Бабушница; њему гравитирају примарна 
насеља: Горчинце, Драгинац, Извор, Калуђерово, Камбелевац и Сурачево, као и центри 
заједница насеља. Опремљен је инфраструктурним системима градског типа и објектима јавних 
служби, снабдевања, угоститељства и туризма, прерађивачких капацитета индустријског 
карактера, спорта и рекреације, администрације и управе. 

2. центри заједнице насеља су на другом нивоу:  
- центар заједнице насеља – Љуберађа; њему гравитирају примарна насеља: Бердуј, 

Богдановац, Брестов Дол, Врело, Грнчар, Дол, Лесковица, Линово, Радињинце, Радосињ, Раков 
Дол, Црвена Јабука, Штрбовац; 

- центар заједнице насеља – Звонце; гравитирају му примарна  насеља: Берин  Извор, 
Вучи  Дел, Јасенов Дел, Нашушковица, Пресека и  Ракита. 

Центри заједнице насеља опремљени су комуналном инфраструктуром и мрежом 
објеката јавних служби и снабдевања, као такви су дефинисани по улози и значају у заједници 
насеља, чији су центар и према својој демографској величини. Наглашену специјализацију ће 
имати Звонце (оријентација на развој туризма) и Љуберађа (оријентација на водопривреду). 

3. насеља са ограниченим функцијама централитета су на трећем нивоу: 
- насеље са ограниченим функцијама централитета – Велико Боњинце; гравитирају му 

примарна  насеља: Завидинце, Мало Боњинце, Мезграја, Модра Стена и Остатовица; 
- насеље са ограниченим функцијама централитета – Доњи Стрижевац; њему 

гравитирају примарна насеља: Братишевац, Војници, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Доње 
Крњино, Проваљеник, Радошевац и Ресник; 

- насеље са ограниченим функцијама централитета – Стол; гравитирају му примарна  
насеља: Александровац, Вава, Дучевац и Кијевац; 

- насеље са ограниченим функцијама централитета – Стрелац; њему гравитирају 
примарна  насеља: Валниш, Масуровац, Раљин и Студена. 

Сва насеља са ограниченим функцијама централитета гравитирају Бабушници, сем 
Великог Боњинца које гравитира Љуберађи. 

Остала насеља на подручју Општине због демографске величине и урбанизације, 
неће имати ни у будућности елементе централитета. Имаће уређену комуналну инфраструктуру 
и редуковану мрежу објеката услуга и снабдевања. 

Функционално повезивање општинског центра са центрима заједница села и свих 
центара са осталим сеоским насељима која опслужују, остварује се преко мрежа јавних служби 
и комуналних делатности. Између свих насеља остварују се саобраћајне и друге 
инфраструктурне везе. 

Планирани просторни развој подразумева стварање услова за успоравање пражњења 
до спречавања гашења насеља, а затим и за њихову ревитализацију и демографску обнову (као 
коначног циља) оних насеља која према демографској пројекцији немају будућност. За младо 
становништво то значи обезбеђење просторних услова за виши стандард становања, јавног 
живота и рада (преко инфраструктурних решења, површина за јавне намене,...).  

 

2.1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ  

Развој мреже јавних служби ће се у планском периоду одвијати у зависности од 
положаја појединог насеља у мрежи насеља, а користе се углавном постојећи објекти и 
комплекси.  

У већини насеља, осим класичног вида предшколског образовања, треба предвидети, 
због малог броја корисника и увођење одговарајућих форми организације (мобилних дечјих 
установа). 
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Мрежа основних школа задовољава потребе становништва у планском периоду. 
Потребно је обезбедити специјализовани превоз.        

Примарна здравствена заштита биће организована у општинском  центру, у оквиру 
дома здравља и у центрима другог и трећег нивоа, у амбулантама. Специјализовани видови 
здравствене заштите предвиђају се у Звоначкој бањи. 

За социјалну заштиту у планском периоду у Бабушници треба предвидети изградњу 
једне установе, за смештај остарелих лица.  

И даље ће се користити постојећи објекти културе, који се претежно налазе у 
општинском центру, а доступни су и сеоском становништву. Сви објекти домова културе у 
селима су у лошем грађевинском стању и нефункционални су.  
 Делатност физичке културе ће се најмасовније одвијати у делу школске популације, у 
оквиру школских просторија и терена. 

2.1.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Развој пољопривреде, као основне делатности будућег развоја Општине, базираће се 
на производњи здраве хране и брендираниих пољопривредних производа, уз максимално 
ангажовање постојећих и развој нових прерађивачких капацитета за прераду пољопривредних 
производа. Неопходно је боље  искоришћавање  постојећих  и  запуштених  пољопривредних 
површина, одрживо коришћење пољопривредног земљишта, у складу са његовим еколошким 
својствима и подизање нивоа техничке опремљености и увођење агротехничких мера у циљу 
повећања продуктивности, а наводњавање пољопривредног земљишта и предвиђање 
протеверозионих заштитних појасева и живица у  склопу  планираних  мелиорационих  система 
на  пољопривредним површинама, допринеће квалитативним вредностима ове делатности. 

Развој шумарства, као развојног потенцијала у општини Бабушница, подразумева: 
очување и заштиту значајних шумских комплекса; превођење нижих у виши узгојни облик 
шума; рационално коришћење дрвета као сировине, уз формирање мањих дрвопрерађивачких 
погона; спровођење шумско-узгојних и мелирационих радова, при чему се приоритет даје 
подизању мешовитих састојина на нагибима већим од 40% (поготову на долинским странама 
бујичних токова); пошумљавање ерозивних предела, при чему су приоритет сливови бујичних 
токова; рекултивацију и пошумљавање деградираног земљишта; формирање вишефункцијских 
шумских целина за лов, туризам, спорт и рекреацију, сакупљање шумских плодова и др. 

Развој индустрије одвијаће се првенствено у оквиру малих и средњих предузећа и 
агрокомплекса. У развоју индустрије примениће се економски аспект (приоритетна изградња 
малих погона различитог степена финализације, тржишно оријентисаних) и еколошки аспект 
(селекција делатности и технолошких решења ради заштите природних ресурса), уз принцип 
равномерног развоја подручја. Развој постојећих индустријских капацитета, подразумева 
повећање производње и повећање сигурности радног процеса, запослених и животне средине. 
Треба форсирати мале индустријске погоне, претежно радно-интензивне, уз њихову просторну 
дисперзију унутар руралног подручја. Мала и средња предузећа ће бити важан облик 
организовања фирми и од значаја за развој, конкурентност и запошљавање. Концепт развоја 
малих и средњих предузећа обухвата успостављање и развој партнерства између јавног и 
приватног сектора (формирање и јачање различитих удружења и кластера). Развој 
агрокомплекса подразумева производњу и прераду здраве/органске хране, модернизацију 
постојећих употребљивих прерађивачких капацитета и изградњу нових прерађивачких 
капацитета. 

Развој грађевинарства у планском периоду треба да прати предвиђени општи 
привредни раст. Постоји потреба за отварањем малих предузећа и занатских радњи 
специјализованих за обнову и ревитализацију објеката и занатске радове у грађевинарству. 

Развој трговине зависиће од укупног привредног развоја и порастa животног 
стандарда.  

Развој туризма, и угоститељства као допунске гране, ослањаће се на природне 
услове, лековите факторе, постојећу туристичку и угоститељску инфраструктуру, а значајан је 
за демографску ревитализацију подручја. 

Развој делатности саобраћаја подразумева оспособљавање локалних предузећа за 
ефикасан превоз путника у међумесном и локалном саобраћају. 
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Развој мале привреде зависи од укупног будућег привредног развоја и од пораста 
животног стандарда, а односи се на различите делатности које се ослањају на локалне природне 
ресурсе и радну  снагу из сеоских домаћинстава. 

 

2.1.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ 
ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 

На основу валоризације туристичких вредности, може се очекивати да туризам 
постане једна од битних привредних делатности у општини Бабушница. Концепција развоја 
туризма на подручју Просторног плана је заснована на оцени идентификованих туристичких 
потенцијала и могућем коришћењу простора,  а  подразумева оријентацију на развој следећих 
видова: 

 1. лечилишни и здравствено-рекреативни туризам - у Звоначкој бањи развијаће се 
балнеолошке функције и коришћење природног лековитог фактора - здравог, чистог ваздуха. 
Развој функција пратила би изградња смештајних капацитета у Звоначкој бањи и у самом 
насељу Звонце; 

2. излетнички туризам - целодневнe и полудневнe посета излетничким пунктовима на 
подручју Просторног плана и у окружењу (пешачке, излетничке, планинарске и ловачке туре); 

3. ловни туризам би требало организовати уз подршку ловачких друштава и 
активирати кроз туристичке манифестације. За организовање овог вида туризма потребно је 
изградити одговарајуће капацитете ловачких домова и продавница опреме; 

4. викенд-туризам - повремени боравак житеља урбаних насеља у наменски грађеним 
кућама. Процењује се да ће и даље пожељни простори бити у Звонцу;  

5. концепт организовања сеоског туризма заснован је на опредељењу домаћинстава 
која ће за ту врсту делатности исказати интересовање. За развој сеоског туризма основу 
представљају сеоска домаћинства – куће амбијенталног стила са традиционалном кухињом 
домаћих производа. Поред понуде садржаја боравка, ова домаћинства могу да буду снабдевачи 
здравом храном. 

2.1.6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 
ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  

2.1.6.1. САОБРАЋАЈ 

 Друмски саобраћај 

Подручје Просторног плана пресецају два државна пута и то: 
 део државног пута IБ реда бр. 27 (Туларе-Пирот) у дужини од око 35,0km, 
 део државног пута II реда бр. 134 (Нишка Бања-Боњинце) у дужини од око 7,5km. 
На основу ППР Србије, планира се изградња обилазнице око насеља Бабушница у 

дужини од око 1,9 км, западном страном реке Лужница, поред насеља Извор (део државног 
пута IБ реда бр. 27, деоница Бабушница – Доњи Стрижевац). Обилазница се у целости налази у 
захвату Плана генералне регулације Бабушнице. 

На државним путевима предвиђа се поправка елемената трасе у ситуационом и 
висинском погледу да би елементи ових путева у потпуности били у складу са важећим 
техничким прописима. 

Значајан део путне мреже на територији општине чини систем општинских путева, 
којима су сва насеља повезана, како међусобно, тако и са општинским центром. Мрежа 
општинских путева има укупну дужину од око 172 km, а свега око 43% је изведено савременим 
коловозним застором (асфалтом) (Општине у Србији 2010 – Републички завод за статистику), 
па је неопходно да општински путеви, у периоду до 2025. године, претрпе комплетну 
реконструкцију уз задржавање постојећих траса. 

На свим деоницама државних и општинских путева на територији захвата Плана 
потребна је обнова (и одржавање) неопходне хоризонталне и вертикалне сигнализације.  

На деоницама ових путева које пролазе кроз већа насељена места, у циљу повећања 
безбедности свих учесника у саобраћају, посебно пешака, треба приступити изградњи тротоара. 
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Осим тога, на свим деоницама државних путева којима пролазе линије јавног превоза путника, 
неопходна је изградња и адекватно уређење стајалишта у складу са важећим законским 
прописима.  

Јавни превоз 

Јавни превоз мора, као колективни превоз, добити апсолутну предност и 
представљати основну алтернативу употреби индивидуалних возила. 

Задовољење потражње за превозом мора се обављати фаворизовањем јавног превоза 
у односу на индивидуални, чиме ће се смањити и загађење животне средине. 

У циљу уравнотеженог развоја свих насеља на подручју Општине, јавни превоз мора 
имати карактеристике градског саобраћаја, пре свега у погледу фреквенције полазака и 
међустаничних растојања. 

 Бициклистички саобраћај 

Коридор источно-европске бициклистичке трансверзале бр. 11 ( EuroVelo - европска 
мрежа бициклистичких рута) пружаће се кроз Србију од Хоргоша – Сенте - долином Тисе – 
Зрењанина – Панчева – Ковина – Смедерева – долином Велике и Јужне Мораве ка Македонији 
и Грчкој. Траса ове бициклистичке стазе налази се у коридору аутопута Е-75. 

Локална (општинска) бициклистичка мрежа је планирана у коридору постојећих 
државних путева. 

Веза локалне (општинске) бициклистичке мреже са бициклистичком трансверзалом 
бр. 11 оствариће се стазом у коридору државног пута I реда бр. 9. 

 Ваздушни саобраћај 

Ваздушни саобраћај подразумева коришћење постојећег аеродрома Константин 
Велики у Нишу (ван подручја Просторног плана), чији положај пружа могућност најбржег 
приступа подручју Општине. 

 

2.1.6.2. ВОДОПРИВРЕДНИ  СИСТЕМИ  И  ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Полазећи од основних стратешких опредељења Водопривредне основе Републике 
Србије, базна полазишта дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре на подручју 
Просторног плана заснована су на поставкама да подручје Просторног плана припада 
"власинском" подсистему "доње-јужноморавског" регионалног система водоснабдевања и 
"јужноморавском" регионалном систему водотока, у чијим оквирима ће се развијати 
водопривреда. Развој водног режима на подручју Просторног плана подразумева рационално 
коришћење вода у оквиру интегралног система коришћења вода, заштите вода и заштите од 
вода, при чему снабдевање становника висококвалитетном водом има приоритет. Према 
плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике, подручје општине 
Бабушница ослањаће се на изворишта подземних вода и вишенаменску акумулацију на реци 
Власини. За плански период водоснабдевања извориште ''Љуберађа'', тј. систем водоснабдевања 
''Љуберађа-Ниш'', као и водовод везан на извориште ''Љуберађа 1'' у потпуности ће задовољити 
потребе за водом. 

Према подацима насеља, у којима су изграђени системи водоснабдевања, се према 
начину захватања воде могу поделити на три групе са једним изузетком. Прву групу чине 
насеља која захват врше из потписног цевовода регионалног система Љуберађа - Ниш и то 
Доње и Горње Крњино, Војници, Горчинци, Доњи и Горњи Стрижевац, Љуберађа, Бабушница, 
Драгинац, Камбелевац, Александровац, Калуђерово, Вава, Радошевац, Сурачево, Извор, 
Проваљеник, Братишевац, Ресник. Другу групу чине насеља Грнчар, Модра Стена, Мезграја, 
Мало и Велико Боњинце, која јединственим водоводним системом врше захват из карстног 
врела "Љуберађа 1". У трећој групи су насеља Радињинци, Стрелац и Завидинце, која имају 
властити захват воде, из каптираних природних извора, као и насеља Ракита и Звонце са 
Звоначком бањом, која се снабдевају водом преко каптаже из Вучиделског потока. За 
водоснабдевање насеља Звонце са Звоначком бањом могуће је прикључење на систем 
водоснабдевања који се планира са планиране акумулације ''Одоровци''. За водоснабдевање 
ових насеља потребно је урадити Генерални пројекат. 
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Изузетак је Сурачево, чији водовод има двоструки захват: из каптираног природног 
извора капацитета око Q = 1 л/с, а недостајуће количине допуњује захватом из потисног 
цевовода регионалног система Љуберађа-Ниш. 

Остала насеља водом се снабдевају са локалних изворишта, копаних бунара или јавних 
чесми. Једно од њих је и насеље Завидинце које нема исправну пијаћу воду. Могуће је 
реконструкцијом водоводне мреже од Љуберађе до Великог Боњинца прикључити насеље 
Завидинце на тај систем. Планира се већа употреба некаптираних извора и проширење 
локалних изворишта, као и њихово повезивање на регионални систем чиме би се омогућило 
стабилно снабдевање водом свих корисника обухваћених Просторним планом. 

У циљу заштите изворишта од случајног или намерног загађивања неопходно је 
дефинисати зоне санитарне заштите, као и режим организације, уређења и коришћења простора 
у тим зонама. 

Планска решења су: 
 дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојећих изворишта 

водоснабдевања; 
 реконструкција постојеће мреже и објеката за водоснабдевање; 
 доградња разводне водоводне мреже у свим насељима; 
 изградња прекидних комора; 
 изградња пумпних станица; 
 изградња недостајућег резервоарског простора у насељима (у m3): 
 

 
Александровац 40 
Бабушница       г 20 
Бердуј 100 
Берин Извор 100 
Богдановац 100 
Братишевац 50 
Брестов Дол 90 
Вава 50 
Валниш 100 
Велико Боњинце 0 
Војници 0 
Врело 100 
Вучи Дел 100 
Горње Крњино 110 
Горњи Стрижевац 40 
Горчинци 110 
Грнчар 100 
Дол 100 
Доње Крњино 80 
Доњи Стрижевац 50 
Драгинац 140 
Дучевац 100 
Завидинце 130 
Звонце 110 
Извор 80 
Јасенов Дел 100 
Калуђерово 0 
Камбелевци 70 
Кијевац 90 
Лесковица 90 
Линово 100 

Љуберађа 110 
Мало Боњинце 70 
Масуровци 90 
Мезграја 60 
Модра Стена 80 
Нашушковица 120 
Остатовица 100 
Пресека 110 
Проваљеник 80 
Радињинци 120 
Радосињ 100 
Радошевац 50 
Ракита 120 
Раков Дол 90 
Раљин 90 
Ресник 100 
Стол 120 
Стрелац 120 
Студена 100 
Сурачево 70 
Црвена Јабука 100 
Штрбовац 100 
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КАНАЛИСАЊЕ 
Каналисање отпадних вода са подручја општине Бабушница одвијаће се сепаратним 

системом канализације. Топографија општине Бабушница је таква да се издвајају два сливна 
подручја: слив реке Власине, преко реке Лужнице, коме припада већи део територије и мањи део 
слива реке Јерме. Развој каналисања на подручју Плана одвијаће се сходно сливним подручјима. 
Како би се очувао квалитет површинских и подземних вода поред изградње канализационе мреже 
неопходна је изградња и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Изградњом ППОВ 
стварају се услови коришћења вода реципијената за наводњавање после третмана и испуштања 
пречишћених отпадних вода у водопријемнике.  

Након изградње канализационих система планира се изградња централног ППОВ за групу 
насеља: Бабушница, Братишевац, Војници, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Доње Крњино, 
Извор, Проваљеник, Горчинци, Сурачево са око 7.000 становника. 

Насеља код којих је могуће одвођење употребљених вода на групно постројење су: 
Валниш, Стрелац, Студена са око 700 становника и Велико Боњинце, Мало Боњинце, Мезграја, 
Модра Стена са око 900 становника. 

С обзиром на то да је планирана акумулација "Одоровци" предвиђена, поред осталих 
намена, и за водоснабдевање, потребно је насеља у сливу водоакумулације третирати као и насеља 
у осетљивој зони санитарне заштите изворишта, односно предвидети са обавезним биолошким 
пречишћавањем употребљених вода са редукцијом азота и фосфора. 

Код осталих насеља, код којих претходна могућност није остварљива, употребљене воде 
треба подвргнути третману на мањим, појединачним уређајима локалног карактера. Након 
изградње канализационих система, као прелазно решење до изградње мањих постројења, може се 
одвођење употребљених вода вршити у заједничке водонепропусне септичке јаме са 
организованим пражњењем и одвожењем садржаја на за то планиране локације. Упојне бунаре и 
водопропусне јаме треба строго забранити. Индустријске отпадне воде, које садрже опасне 
материје, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. 
Употребљене воде са фарми и домаћинстава која ће се бавити сточарством, прикупљаће се у 
осокама (бетонским јамама) из којих ће се преврело органско ђубре разносити на пољопривредне 
површине. Преливне воде из осока морају се уводити у канализацију, у противном се подвргавају 
пречишћавању. 

Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се 
наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама 
у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода. 

Планска решења су: 
 доградња постојећег канализационог система у Бабушници и Љуберађи; 
 изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима; 
 изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ; 
 изградња групних ППОВ; 
 изградња секундарне канализационе мреже за атмосферске воде у свим насељима; 
 дуж регионалних путева предвиђа се изградња инфраструктуре и уређаја за прикупљање, 

одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као и пријем отпадних 
материја у случају акцидената приликом редовног саобраћаја; 

 обавезна заштита квалитета вода увођењем система мерења и осматрања за благовремено 
откривање појаве загађења. 
 

МЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМИ 
Основни предуслов за реализацију мелиорационих система је комасација земљишта, са 

укрупњавањем парцела, јер се савремени системи за наводњавање не могу примењивати у 
условима ситних пољопривредних парцела. Хидротехничке мелиорације треба да буду 
комплексне, што подразумева усклађену реализацију система за одводњавање, наводњавање, уз 
оптимално коришћење агротехничких мера.  

Подаци о прекомерно превлаженим земљиштима су оскудни и непотпуни. Да би се добила 
реална слика потреба за одводњавањем потребно је извршити детаљно рекогностицирање терена и 
обавити разговор са мештанима за поједине локалитете. Генерално гледано, превлажено 
земљиште појављује се као сувишна вода, која се повремено задржава, углавном, на прелазу 
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равничарског у брежуљкасти терен, а најчешће у виду површинских и подземних вода. 
Изграђених система за одводњавање на територији Просторног плана нема. 

Развој мелиорационих система могућ је у долинама водотокова, пре свега у долини реке 
Лужнице. Локације површина погодних за наводњавање одредиће се накнадно, зависно од потреба 
пољопривреде. 

Планска решења су: 
 комасација земљишта у за то планираним насељима; 
 изградња мелиорационих система на површинама погодним за наводњавање 

(наводњавање обрадивих површина организовати на земљиштима класе I и класе II и на 
земљиштима класе III која траже делимичне мелиорације - степен обезбеђености испоруке воде за 
наводњавање је реда 80%); 

 одводњавање вишка вода са превлажених потенцијално плодних и слабо дренираних 
земљишта; 

 израда техничке документације. 
 

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И РЕГУЛАЦИЈА РЕКА 
На територији општине Бабушница, а уз консултацију са ЈП Дирекција за изградњу 

општине Бабушница и увидом на терену, евидентирана су потенцијална плавна подручја. Не 
постоји "План за проглашење ерозионих подручја", постоји "План мера и радова на заштити од 
поплава на подручју општине Бабушница". Опасност од поплава постоји на следећим водотоцима: 
поток Мрморица, чије су угрожене површине и објекти у приобаљу насеља: Калуђерово, 
Драгинац, Бабушница; поток Сабач: Калуђерово, Драгинац; река Мурговица: потез Радињинце-
Љуберађа, Љуберађа-Модра Стена и други водотоци које одреди штаб за одбрану од поплава. 
Такође и река Лужница плави терен, где су угрожене површине и објекти од насеља Горње 
Крњино до Горчинца. 

Изграђени објекти за заштиту од вода на овом подручју изведени су на речним и бујичним 
токовима. Радове у оквиру уређења корита водотока усмеравати најпре у правцу обезбеђења 
стабилности корита и фукционалности насипа, а затим ка уређењу мањих водотока на проласку 
кроз насеља. Код уређења водотока кроз насеље поред естетских, функционалних и комуналних 
услова морају бити испуњени и други захтеви везани за коришћење вода (наводњавање, спорт, 
рекреација, туризам, рибарство). 

На осталим водотоцима уређење корита треба спроводити тако да буде уклопљено у 
природни амбијент, што подразумева употребу природних материјала, као што су земља, камен, 
појасеви зелене вегетације и сл. Заштита од поплава малих насеља и приобаља водотока, као и 
пољопривредног земљишта треба да буде најмање од педесетогодишњих великих вода. На 
водотоцима, где се стекну повољни услови у смислу рационалног коришћења водног потенцијала 
и економске исплативости, могу се градити мале хидроелектране. Потенцијалне локације за 
изградњу хидроелектрана су управо евидентирана плавна подручја, која се проширењем и 
преграђивањем корита и уређењем обала могу користити за наводњавање и  рекреативне потребе 
становништва, односно потенцијалних туриста. 

На реци Јерми је, Водопривредном основом, предвиђена изградња бране "Одоровци" 
узводно од села Трнски Одоровци код места званог "Ковачев мост". Планирана акумулација је 
једна од 35 (у Србији) са запремином преко 10 милиона m3. Основна намена акумулације је 
енергетика, оплемењивање малих вода и наводњавање, а ППР Србије предвиђа је и за 
водоснабдевање, заштиту од поплава, рибарство и туризам. Вишенаменскe акумулацијe Одоровци 
је на граници општине Бабушница са општином Димитровград. 

У циљу компезовања захваћених вода из водозахвата „Љуберађа“, које се преводе у слив 
Нишаве, предвиђа се изградња бране са акумулацијом на локацији низводно од насеља Љуберађа. 
Поред обезбеђивања минималног протицаја, односно минималног одрживог протока коритом реке 
Лужнице, брана треба да обезбеди функцију задржавања наноса и, до извесне мере, поплавни 
талас великих вода, а омогућиће рибогојство и рекреативно - туристичке активности. Минимални 
одрживи проток низводно од водозахвата „Љуберађа“ обезбеђује се имајући у виду хидролошки 
режим водотока и карактеристике водотока са становишта коришћења вода и заштите вода, као и 
стања акватичног и приобалног екосистема. 
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Важан услов за остваривање укупних позитивних ефеката система за заштиту од поплава и 
уређење водних токова представља и заштита од ерозије и бујичних токова. Са аспекта ерозије 
земљишта, за подручје Просторног плана од значаја је, поред претварања нископродуктивних и 
деградираних пољопривредних површина у шумске комплексе, заштита водопривредних објеката 
од наноса са механичког, хемијског и биолошког аспекта, зависно од степена угрожености и 
степена осетљивости тих објеката на засипање наносом. На подручју Просторног плана река 
Тегошница има јаку ерозију, као и река Мурговица, која уједно и због свог бујичарског карактера, 
прави проблеме локалном становништву. Сви радови морају се ускладити са прописаним нормама 
које не нарушавају природни амбијент и историјско културне садржаје. То подразумева, пре свега, 
изградњу бујичних преграда за заустављање наноса. 

Планска решења су: 
 изградња линијских објеката за одбрану од поплава на угроженим подручјима;  
 изградња бујичних преграда за заустављање наноса на свим водотоцима који пролазе кроз 

насеља; 
 вршити заштитне мере и радове на сузбијању и заустављању ерозије, поготову на реци 

Тегошници; 
 израда "Плана за проглашење ерозионих подручја"; 
 изградња малих хидроелектрана. 

 

2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи оптимално 
решење сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом потрошача на 
територији општине Бабушница. 

Студијом избора оптималне варијанте развоја мреже 400kV, 220kV, 110kV  и 35kV на 
подручјима Електродистрибуција Ниш, Лесковац и Врање и Студијом перспективног дугорочног 
развоја електричних мрежа напонских нивоа 110kVи 35kV на подручју огранака Ниш, Лесковац, 
Прокупље, Пирот и Врање у ПД "Југоисток", планирана је изградња трафостанице 110/35/10kV 
"Бела Паланка", грађевински за снагу 2х20MVA, која би се повезала на далековод 110kV ТС 
400/220/110kV "Ниш 2" - ТС110/35kV "Пирот 2". Повезивање ове трафостанице би се извршило 
двоструким водом 110kV, по систему "улаз - излаз". 

Од новопланиране трафостанице 110/35/10kV "Бела Паланка" изградио би се  
далековод 35kV до трафостанице 35/10kV "Бабушница 2". Трафостаница 35/10kV "Бабушница 1" 
остаје везана на ТС 110/35kV "Пирот 2", преко постојећег далековода 110kV (који ради на 
напонском нивоу 35kV). На трафостаницу 35/10kV "Бабушница 2" је повезана ТС 35/10kV 
"Љуберађа" и као попречна веза ТС 35/10kV "Бабушница 1". 

У наредном периоду се планира проширење (реконструкција) трафостанице 35/10kV 
"Бабушница 1" на снагу 2х8МVA, трафостанице "Бабушница 2" на снагу 2х4МVA, а трафостаница 
"Љуберађа" остаје са снагом 1х2,5МVA. 

Поред наведених трафостаница 35/10kV планирају се још трафостанице 35/10kV 
"Звонце" снаге 1х2,5МVA и "Велико Боњинце" снаге 1х2,5МVA. 

За потребе обезбеђења електричне енергије за све кориснике у захвату Просторног 
плана извршиће се даља доградња и реконстукција постојеће електроенергетске мреже 10kV 
(далеководи 10kV и трафостанице 10/0,4kV) и изградња нових извода 10kV из трафостаница 
35/10kV. 

2. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА  

На подручјима где је преовладајући систем породичног система градње ниже и 
средње спратности није рационално увођење централизованог топловодног система, те из тих 
разлога се ни за једно насеље на територији Општине не планира изградња централизованог 
система топлификације.  

Планира се изградња магистралног гасовода МГ - 10 Ниш - Димитровград (бугарска 
граница). На магистралном гасоводу МГ-10 планира се изградња главног разводног чвора 
„Бабушница“ код насеља Понор (ван територије општине Бабушница). Од овог ГРЧ ће се 
изградити разводни гасовод до главне мернорегулационе станице (ГМРС) „Бабушница“. Са ове 
ГМРС, гасом ће се снабдевати потрошачи на територији општине Бабушница. 
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Поред ГМРС „Бабушница“ планира се изградња још две мернорегулационе станице 
(МРС), МРС „Љуберађа“ и „МРС Студена“, које ће се гасоводима средњег притиска везати на 
ГМРС. 

Гасификација територије општине Бабушница вршиће се изградњом дистрибутивних 
гасовода од мернорегулационих станица до насеља и потрошача у захвату Просторног плана. 

Са ГМРС „Бабушница“ гасом ће се снабдевати насеља у северном делу општине 
Бабушница, на западу закључно са насељима Ресник, Братишевац, Проваљеник, Извор и Сурачево, 
и на југу закључно са насељима Камбелевац и Дучевац. 

Са МРС „Љуберађа“ гасом ће се снабдевати насеља на западу Општине, док ће се са 
МРС „Студена“ гасом снабдевати насеља у југоисточном делу Општине, јужно од насеља Раљин и 
Стрелац. 

 
3. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Хидропотенцијал река на територији општине Бабушнице је велики, и економски 
привлачан, што даје могућност да се исти искористи градњом малих хидроцентрала (МХЕ). 
Енергетске карактеристике сваке хидроелектране зависе од водотока на коме се гради, односно од 
протока, укупне расположиве воде и њене расподеле током године и пада. "Катастром малих 
хидроелектрана на територији СР Србије ван САП" из 1987. године, који су за потребе ЈП ЗЕПС, 
израдили "Енергопројект-Хидроинжињеринг" и Институт "Јарослав Черни", на територији  
општине Бабушница евидентирано је 13 (тринаест) потенцијалних локација за изградњу малих 
хидроелектрана, са инсталисаном  снагом од око 2,7MW, и то: 

Р.бр. 

КМХЕ 

Назив мини 
хидроелектране 

Водоток Инсталисана 
снага (kW) 

Годишња 
производња 

(kWh) 

Тип  

хидроелектране 

289. "Модра стена" Лужница 
855 kW 3.645.000kWh Деривацоино-

проточна 

290. "Грнчар" Лужница 
580 kW 2.472.000kWh Деривацоино-

проточна 

291. "Стрижевац" Лужница 
145 kW 618.000kWh Деривацоино-

проточна 

292. "Тробшинци" Рджавица 
160 kW 691.000kWh Деривацоино-

проточна 

293. "Боњинце" Јабланица 
105 kW 455.000kWh Деривацоино-

проточна 

294. "Љуберађа" Мурговица 
345 kW 1.483.000kWh Деривацоино-

проточна 

296. "Сип" Мурговица 
255 kW 1.092.000kWh Деривацоино-

проточна 

297. "Стрелац" Валнишка и 
Студентска 
река 

180 kW 938.000kWh Деривацоино-
проточна 

299. "Лука" Тегошница 
430 kW 1.843.000kWh Деривацоино-

проточна 

300. "Раков дол" Тегошница 
125 kW 527.000kWh  

203. "Звоначка бања" Звоначка река 
340 kW 1.451.000kWh Деривацоино-

проточна 

204. "Звонце" Ракитска и 
Пресечка река 

390 kW 1.669.000kWh Деривацоино-
проточна 

205. "Ракита" Ракитска  и 
Вучидолска 
река 

320 kW 1.361.000kWh Деривацоино-
проточна 
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Из ових малих хидроелектрана би се преко преносне 10kV-не мреже електрична 
енергија доводила до суседних насеља. 

Поред наведених  потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана могућа 
је изградња МХЕ и на другим локацијама у захвату Просторног плана, које задовољавају услове у 
складу са законима и прописима.  

Подаци из катастра малих хидроелектрана често не одговарају у потпуности стварном 
стању на терену и не би их требало стриктно примењивати у данашњим условима без техно-
економске и еколошке евалуације решења, као и расположивог потенцијала водотока. Након 
ревизије списка МХЕ добиће се прецизније локације и створити бољи предуслови за даљу 
реализацију ових пројеката. 

Просечна годишња вредност дневне енергије сунчевог зрачења за територију која се 
налази у захвату Просторног плана износи више од 4.2kWh/m² (хоризонтална мерна површина), а 
вредности се крећу изнад 4.8kWh/m² (мерна површина под углом 30о према југу), тако да подручје 
Просторног плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца. 

Неопходно је урадити студије, техноекономске анализе и мерења које ће показати 
исплативост великих инвестиција у овај вид обновљивих извора енергије и најповољније локације 
за изградњу у захвату Просторног плана. Коришћење соларних колектора за добијање санитарне 
топле воде у домаћинствима, пословним и индустријским објектима један је од начина 
једноставног и ефикасног коришћења енергије сунца. 

У домену пољопривредне производње, енергија сунца се може користити за грејање 
пластеника и стакленика путем соларних колектора.  

Коришћење ветра, као алтернативног извора енергије, условљено је, пре свега, снагом 
ветра на подручју обухваћеном границама Просторног плана, али и локацији и економској 
исплативости транспорта те енергије до потрошача. Потребно је извршити детаљна мерења 
интензитета ветра и урадити студије које ће показати евентуалну исплативост изградње 
ветрогенератора, као и најповољније локације за изградњу у захвату Просторног плана. Као 
неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на 
преносну мрежу одговарајућег капацитета. 

Ветропаркови се могу градити и на свим за то погодним локацијама у захвату 
Просторног плана, уколико испуњавају услове у складу са законима и прописима. 

Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне 
и животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског и 
индустријског отпада. Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у себи. 

Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у 
непосредној близини настанка ових сировина, ради задовољавања енергетских потреба објеката 
пољопривредне производње. 

Неадекватна изолованост стамбених и других објеката, као и лош квалитет 
грађевинске столарије утичу на велику и неефикасну потрошњу топлотне енергије. Коришћење 
електричне енергије за загревање објеката представља додатни проблем електроенергетског 
система и неопходно је радити на обезбеђивању алтернативних извора енергије потрошачима у 
захвату Просторног плана. Потребно је радити на повећању енергетске ефикасности у секторима 
зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних услуга. 

Неопходно је сагледати потрошњу енергије у свим аспектима на подручју Просторног 
плана и предузети мере за већу енергетску ефикасност и мању потрошњу енергената. Као 
стимуланс, потребно је увести подстицајне мере за индустрију и становништво за примену мера 
енергетске ефикасности, као и строже прописе везане за област зградарства, али и производње и 
преноса свих видова енергије. 

Планира се веће ангажовање на процесу гасификације потрошача у захвату 
Просторног плана, чиме ће се смањити потрошња фосилних горива и девастација шума, као и 
смањити потрошња електричне енергије за грејање. 

Неопходно је доношење техничких прописа и стандарда везаних за економску 
ефикасност на регионалном и општинском нивоу. Потребно је обезбедити податке о тренутном 
стању, како би се могло кренути у дефинисање стратегија, решавање проблема и штедњу енергије, 
а база података би омогућила праћење напретка у свим областима. 
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2.1.6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1.  ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 
Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високих битских 

протока (изузетно велике брзине преноса-чак до 20Mb/s), узрокује потребу за смањење 
претплатничке петље. Ово ће бити могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у 
приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу - мултисервисних 
приступних чворова (МСАН). Ово истовремено захтева изградњу нових и осавремењавање 
постојећих приступних мрежа.  

У наредном  периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових 
комутација и припадајућих приступних мрежа, са напред наведеним карактеристикама, у свим 
насељима на територији општине. Повезивање свих истурених комутационих степена - 
мултисервисних приступних чворова извршити оптичким кабловима, што ће омогућити 
телефонским претплатницима приступ свим сервисима који буду примењивани у 
телекомуникацијама. 

 
 

Р.бр. 
Назив приступног 

степена 
Постојећи/
планирани 

Indoor/ 
Outdoor 

POTs ADSL 

Повећање 
броја 

прикључака 
у приступној 

мрежи 
 

1. MSAN"Доње 
Крњино" 
 

Постојећи-
реконстр. 

Indoor 512 256 20 

2. MSAN "Велико 
Боњинце" 

Постојећи-
реконстр. 

Indoor 256 128 40 

3. MSAN "Љуберађа" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 192 64 30 

4. MSAN "Бабушница" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 2400 512 100 

5. MSAN "Завидинце" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 256 128 50 

6. MSAN "Звонце" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 192 64 50 

7. MSAN "Стрелац" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 256 128 60 

8. MSAN "Горњи 
Стрижевац" 

Планирани Outdoor 128 64 30 

9. MSAN "Горње 
Крњино" 

Планирани Outdoor 192 64 30 

10. MSAN "Радошевац" Планирани Outdoor 128 64 20 

11. MSAN 
"Братишевац" 

Планирани Outdoor 192 64 30 

12. MSAN"Доњи 
Стрижевац" 

Планирани Outdoor 192 64 40 

13. MSAN "Извор" Планирани Outdoor 256 128 40 

14. MSAN "Модра 
Стена" 

Планирани Outdoor 192 64 40 

15. MSAN "Грнчар" Планирани Outdoor 128 64 30 

16. MSAN "Бердуј" Планирани Outdoor 128 64 30 

17. MSAN "Радињинци" Планирани Outdoor 128 64 30 
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18. MSAN "Сурачево" Планирани Outdoor 256 128 50 

19. MSAN "Горчинци" Планирани Outdoor 256 128 50 

20. MSAN 
"Калуђерово" 

Планирани Outdoor 192 64 40 

21. MSAN "Драгинац" Планирани Outdoor 384 128 60 

22. MSAN "Стол" Планирани Outdoor 192 64 20 

23. MSAN "Вава" Планирани Outdoor 128 64 10 

24. MSAN 
"Камбеловац" 

Планирани Outdoor 192 64 40 

25. MSAN "Дучевац" Планирани Outdoor 64 64 20 

26. MSAN "Доњи 
Присјан" 

Планирани Outdoor 192 64 30 

27. MSAN "Горњи 
Присјан" 

Планирани Outdoor 192 64 30 

28. MSAN 
"Нашуковица" 

Планирани Outdoor 128 64 40 

29. MSAN "Пресека" Планирани Outdoor 128 64 40 

30. MSAN "Берин 
извор" 

Планирани Outdoor 64 64 50 

31. MSAN "Јасенов дел" Планирани Outdoor 128 64 50 

32. MSAN "Ракита" Планирани Outdoor 192 64 40 

33. MSAN "Вучји дел" Планирани Outdoor 128 64 40 

34. MSAN "Валниш" Планирани Outdoor 64 64 40 

35. MSAN "Студена" Планирани Outdoor 128 64 50 

36. MSAN "Остатовица" Планирани Outdoor 64 64 50 

37. MSAN "Брестов 
дол" 

Планирани Outdoor 64 64 30 

38. MSAN "Линово" Планирани Outdoor 64 64 60 

39. MSAN "Богдановац" Планирани Outdoor 128 64 90 

Укупно:                                                                                   9.056                                1.590 
 

Наставиће се даља надградња транспортне мреже (оптички каблови) на магистралним  
везама и на регионалним нивоима телекомуникационе мреже и повезивање свих нових 
комутација. Укупна дужина нових оптичких каблова којима ће се повезати све комутације на 
територији општине износи око 117км. 

 

2.   МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
У наредном периоду треба очекивати даљи пораст тражње мобилних услуга, значајан 

развој видео услуга и повећање удела мобилног Интернета и свих његових пратећих услуга. 
Сва три оператера: "ТелекомСрбија" (МТС), "Теленор" и "ВИПМобиле" ће проширити 

мрежу базних радиостаница да би квалитетним сигналима покрили целокупну територију 
Општине. 

3. ПОШТАНСКА МРЕЖА 

Распоред пошти на територији Општине није адекватан и не одговара размештају 
насеља у Општини. Радијуси опслуживања су изузетно велики и потребно је отварање нових 
пошти у насељима која ће представљати центре заједница насеља, односно у насељима у њиховим 
гравитационим подручјима.  

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" не планира отварање нових јединица 
поштанске мреже. Међутим, како отварање нових и затварање старих јединица поштанске мреже 
зависи од тражње корисника за универзалном поштанском услугом, то се предвиђа могућност 
функционисања дела поштанских јединица кроз увођења система уговорних и сезонских пошти. 
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2.1.6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1.  ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА 

Концепција развоја подразумева увођење управљања комуналним отпадом као 
система за поступање са комуналним отпадом.  

Планско решење предвиђа: 
- општина Бабушница је, према Стратегији управљања отпадом Републике Србије 2010 - 

2019, у саставу региона број 20, у коме је носилац активности изградње регионалног центра за 
управљање комуналним отпадом, Пирот. Комунални отпад из општине Бабушница (као сировина 
или нерециклабилни) треба да буде збринут на локалитету Мунтина падина у Пироту; 

- управљање опасним отпадом регулише се на националном нивоу. Предвиђено је да 
постројење за физичко-хемијски третман опасног отпада буде обезбеђено на локацији која ће се 
одредити у централној Србији (Моравички, Шумадијски,  Поморавски, Рашки и Расински управни 
округ), након израде студије оправданости, којом ће се разматрати више локацијa. Предвиђено је 
да регионално складиште за опасан отпад за општину Бабушница буде у Нишавском управном 
округу - локација ће се утврдити по извршеној анализи постојећег стања у области управљања 
опасним отпадом. У градовима треба одредити локације центара за сакупљање опасног отпада из 
домаћинстава (могу бити уз локације центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада), а 
периодично треба планирати акције сакупљања опасног отпада из домаћинстава и користити 
мобилне станице за сакупљање; 

- у мрежи централних места за третман инфективног медицинског отпада за територију 
региона, општина Бабушница је у региону чије је централно место за третман инфективног 
медицинског отпада Здравствени центар Пирот (централно место број 22). Медицински отпад који 
настаје у ветеринарским организацијама, треба збринути на адекватан начин, по организовању 
мреже за прикупљање и третман; 

- за постојеће сметилиште на територији општине Бабушница планира се затварање, 
санирање и рекултивација, а у наредној фази, на делу сметилишта се предвиђа изградња трансфер 
станице. 

 

2. ГРОБЉА 
Део гробаља у општини Бабушница има довољну површину до краја планског периода, 

треба их само адекватно санитарно опремити. Проширење је потребно за гробља у Бабушници и 
селима: Братишевац, Вава, Велико Боњинце, Војници, Врело, Горње Крњино, Горчинци, Грнчар, 
Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Завидинце, Звонце, Извор, Јасенов Дел, Љуберађа, Мало 
Боњинце, Нашушковица, Пресека, Радињинци, Радошевац, Ракита, Стол, Стрелац, Студена и 
Сурачево. 

 

 

2.1.7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

Плански приступ је да је заштита оквир за планирање укупног мултифункционалног 
развоја Општине. Предвиђеним планским решењима елиминишу се или умањују постојећи извори 
негативних утицаја, а увећавају позитивни. 
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2.1.7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Кaтегоризација животне средине 

 
Подручје према 

степену 
загађености 

Карактеристике 
Подручје Просторног 

плана 
Извори загађења 

Подручја загађене 
и деградиране 

животне средине 

Локалитети на којима 
су најзаступљенији 

негативни утицаји на 
људе, биљни и 

животињски свет 

Подручја захваћена 
клизиштем 

Деградирано земљиште које 
угрожава путеве и изграђене 

објекте 

Подручја 
угрожене животне 

средине 

Локалитети са 
повременим 

прекорачењем 
граничних вредности 

загађења 

Државни путеви I и II 
реда, зоне интензивне 
пољопривреде и зона 

експлоатације 

Нарушавање квалитета животне 
средине као последица употребе 
агрохемијских средстава која се 

користе у пољопривреди, 
угроженост буком и издувним 

гасовима из саобраћаја, 
угроженост ваздуха и земљишта 

изазвана ископавањем 
минералних сировина 

Подручја 
квалитетне 

животне средине 

Подручја са 
преовлађујућим 

позитивним утицајима 
на човека, живи свет и 

квлитет живота 

Шуме и шумско 
земљиште, ливаде и 

пашњаци 

 

Утицај човека, неконтролисано 
крчење шума 

Подручја веома 
квалитетне 

животне средине 

Подручја заштићених 
природних добара 

Специјални резерват 
природе Венерина 

падина, простор за који је 
покренут поступак 

заштите клисура реке 
Јерме и Сува планина 

Занемарљиви негативни утицаји 
на квалитет животне средине 

 
Очување и унапређење квалитета животне средине представља један од основних 

предуслова за остваривање развоја Општине. 
Планска решења која се односе на заштиту ваздуха: 
- ограничење емисије загађујућих материја из привредних постројења, саобраћаја и 

домаћинстава и спречавање великог утицаја постојећих и планираних постројења на квалитет 
живота становништва; 

- праћење квалитета ваздуха уз унапређење мониторинг система и постављање мреже 
мерних станица на локацијама које су за то одређене у складу са европским директивама; 

- уређење саобраћајне инфраструктуре и постављање заштитног зеленила око 
саобраћајница са интензивним саобраћајем; 

- планско озелењавање јавних површина са изградњом нових паркова и спортско-
рекреативних терена, дечјих игралишта, као и нових дрвореда дуж улица; 

- коришћење алтернативних енергетских извора, сунчеве енергије, геотермалне 
енергије, енергије биомасе и отпада, хидро и еолске енергије; 

- одређеним мерама стимулисање грађана са индивидуалним ложиштима на прелазак 
на алтенативне изворе грејања; 

- развој информационог система квалитета ваздуха за подручје Просторног плана 
преко Екобилтена и интернет презентација, са доступном базом података о актуелном стању 
квалитета ваздуха. 

Планска решења за заштиту вода: 
 спровођење системског праћења квалитета водотокова; 
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 заштитa изворишта и обезбеђење снабдевања водом, применом прописаних 
активности у зони заштите изворишта, ревитализацијом и проширивањем водоводног система; 

 плански третман комуналних отпадних вода - ширењем канализационе мреже 
(канализације за употребљене и атмосферске воде), одређивање локације и изградња ППОВ; 

 уградња постројења за пречишћавање отпадних вода загађених нафтним 
дериватима; 

 објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде 
(кланице, млекаре, хладњаче и др) морају имати посебно издата водна акта (услове, сагласности и 
дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију или 
природни реципијент; није дозвољено испуштање оваквих отпадних вода, без претходног 
пречишћавања, у подземље, водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију; 

 забрана изградње индустријских и других објеката чије отпадне материје могу 
загадити воду и земљиште, забрана изградње других објеката који могу загадити воду или 
земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре; 

 дозвољена изградња објеката, ако се у пројектовању и извођењу обезбеди 
каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним законом и у 
складу са законом,  дозвољена је изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите 
животне средине; 

 постојећи индустријски објекти морају у најкраћем року обезбедити каналисање и 
пречишћавање отпадних вода у складу са законском регулативом; 

 отпад  се сме сакупљати само на водонепропусним површинама, а депоновање је 
могуће само ван шире зоне заштите; 

 забрана депоновања било каквог материјала на обалама водотока, коришћења 
напуштених бунара као септичких јама, прања возила, машина, опреме и уређаја у површинским 
водама и на водном земљишту, транспорта  и складиштења  опасних и отровних материја; 

 у зони изворишта забрањена је интензивна употреба пестицида, хербицида и 
вештачких ђубрива на земљишту  које се користи у пољопривредне сврхе; 

 коришћење вода за туризам и рекреацију - риболов, излетнички туризам и др; 
 коришћење хидропотенцијала за производњу електричне енергије; 
 успостављање информационог система о заштити вода. 

Планска решења за заштиту земљишта: 
- праћење квалитета земљишта, праћење концентрације тешких метала и азота у 

земљишту; 
- спречавање и успоравање процеса ерозије и рекултивација подручја која су захваћена 

клизиштем; 
- спровођење принципа одрживе пољопривреде и контролисана употреба 

агрохемијских средстава у пољопривреди; 
- изградња непропусних септичких јама у деловима предметног подручја без 

канализационе мреже;  
- рекултивација земљишта које је деградирано дивљим депонијама; 
- пошумљавање и забрана неконтролисаног крчења шума. 

Заштита биљног и животињског света: 
- поштовање прописа за заштићене биљне и животињске врсте; 
- поштовање прописа на Значајном подручју за птице (IBA- Important Bird Areas) и 

подручју које је дефинисано у оквиру EMERALD мреже, а представља  део европске еколошке 
мреже за очување дивље флоре и фауне; 

- контролисана експлоатација лековитог биља; 
- планско организовање лова, риболова и ловног туризма; 
- планска сеча шума. 

Планска решења која се односе на заштиту од удеса: 
- усклађивање прописа из области заштите од удеса, са прописима ЕУ; 
- ревизија националних прописа о удесима у индустрији и транспорту; 
- едукација свих оних који учествују у систему управљања ризиком. 
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Дефинисањем угрожености животне средине на подручју Просторног плана, утврђују се 
пропозиције заштите за свако подручје различитог квалитета: 

1. Спречавање даљег загађења и побољшања постојећег стања се спроводе на подручју 
загађене и деградиране животне средине. На простору обухваћеног Просторним планом у ову 
категорију се сврставају подручја на којима се јављају клизишта. Клизишта угрожавају путеве и 
речна корита и неопходно је извршити санацију таквих места и спречити њихово ширење; 

2.  за подручја угрожене животне средине, где се повремено јавља прекорачење 
граничних вредности, спроводе се принципи одрживог коришћења ресурса, уз спровођење мера 
унапређења квалитета животне средине. Ова категорија обухвата подручја интензивне 
пољопривреде, деонице уз државне путеве на којима се јавља интензивни саобраћај. На овом 
подручју потребно је вршити контролу употребе агрохемијских средстава који угрожавају 
квалитет земљишта и подземних вода; 

3. подручја квалитетне животне средине имају релативно позитиван утицај на човека, 
квалитет живота и живи свет и морају се спроводити мере како би се тај позитиван утицај увећао и 
како би се елиминисали постојећи загађивачи и спречио настанак нових. То су подручја шума и 
шумског земљишта, ливада, пашњака; 

4. у подручјима веома квалитетне животне средине треба обезбедити очување 
постојећег квалитета животне средине. Овде спадају природне вредности, заштићена природна 
богатства, објекти геонаслеђа. На подручју Просторног плана, то је подручје Суве планине која 
малим делом захвата северни део Општине, клисура реке Јерме и Венерина падина. У наредном 
периоду потребно је очувати природна богатства ових предела, минимизирати антропогене 
утицаје на овом подручју. 

 

Заштита пољопривредног и шумског земљишта врши се планираним променама 
основних намена и коначним утврђивањем примарне намене на основу еколошког бонитирања и 
стања на терену. Утврђеним наменама простора и режимима коришћења по зонама заштите, штите 
се и иначе стабилни екосистеми и биодиверзитет (значајног обима). 

 

Заштита шума, шумског земљишта и дивљачи обезбеђује се забраном и 
спречавањем: 

- пустошења и крчења шума, као и чистим сечама, које нису редован начин обнављања; 
- сече ретких врста дрвећа; 
- криволова, паше, брста, жирења, гајења лисничких и кресаничких шума; 
- сакупљања (ван контроле) шумских плодова, лековитог биља, шушња и маховине; 
- коришћења (ван контроле) камена, шљунка, песка, хумуса, земље, тресета; 
- непланских сеча семенских стабала и састојина; 
- самовласног заузимања шума и шумског земљишта; 
- одлагања смећа, отпада и других штетних и опасних материја, односно спровођењем 

мера и активности у заштити од болести, штетних инсеката, корова, пожара, паразитских биљака, 
дивљачи, стоке, абиотичких и других чинилаца. 

Неопходно је: 
- посебан надзор, нарочито у сушним периодима, над кретањем чобана, ловаца, 

шумских радника – у вези са ложењем ватре; 
- организовање службе осматрања и дојаве; 
- адекватна заштита од биљних болести и инсеката, уз постављање контролних стабала 

и феромона, у циљу праћења бројности популације штетних инсеката; 
- шумско-узгојне радове (пошумљавање голети, мелиорација, окопавање и прашење 

култура, сеча изданака и избојака, сеча чишћења у културама, прореде, санитарне сече, природно 
обнављање шума и др) спроводити искључиво у складу са смерницама прописаним у општој 
основи (усклађеној са актуелним законским и подзаконским актима); 

- заштиту, гајење и лов-коришћење дивљачи спроводити у складу са ловним основама 
"Руј" и "Јерма". 

Код грађевинског земљишта, заштита се обезбеђује кроз обавезе или забране 
утврђене правилима уређења и грађења, према конкретним наменама и простору.  
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За заштиту од деградације и загађивања земљишта оштећеног експлоатацијом 
минералних сировина предвиђена је рекултивација и ремедијација локације. Предвиђена је и 
санација и ремедијација загађених водотокова. 

У хитне интервенције на подручју Општине спада уклањање повремених, спонтано 
формираних депонија, затварање и санација постојећег несанитарног сметилишта и обезбеђење 
трансфер станице. 

Ради спречавања евентуалног штетног дејства нових привредних објеката (услед 
прекомерне емисије штетних материја),  треба их обавезати на уградњу савремених технологија, 
код којих емисија  не прелази законом прописане нивое. 

Извесне конфликтне ситуације би се могле јавити и у погледу коришћења простора на 
подручјима заштићеним због вредности природе. 

Заштиту деградираних и девастираних површина (ерозијом, поплавама,...) треба 
обезбедити санацијом и ревитализацијом, а потом и уређењем. 

2.1.7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА 

На простору региона налазе се подручја од изузетног националног и међународног 
значаја са аспекта заштите птица, IBA - подручја (Important Bird Areas), као и мрежа заштићених 
природних подручја NATURA 2000 и "Емералд мрежа", подручја еквивалентног приоритета за 
заштиту и управљање. 

IBA подручја представљају глобалну мрежу подручја од изузетне важности за заштиту 
птица. Критеријуми на основу којих се одређују ова подручја дефинисала је међународна 
организација за заштиту птица Birdlife International. IBA подручја која се налазе на предметном 
простору су: Сува планина, делови масива планине Голем Стол. 

NATURA 2000 је конципирана као европска мрежа заштићених природних подручја. 
Циљ формирања ове мреже је да обезбеди дугорочни опстанак најугроженијих и највреднијих 
врста и станишта Европе. 

Изван земаља чланица ЕУ, дефинисана је "Емералд мрежа", односно подручја 
еквивалентног приоритета за заштиту и управљање. 

IBA подручја, подручја NATURA 2000 и "Емералд мрежа", тренутно немају посебну 
правну заштиту, али ће иста представљати саставни део еколошке мреже, дефинисане Законом о 
заштити природе. Успостављање ових мрежа подразумеваће посебан статус заштите еколошки 
значајних подручја. Кроз процес интеграције у ЕУ, Република Србија ће у скоријој будућности 
имати обавезу развијања оваквих еколошких мрежа у складу са европском Директивом о птицама, 
Директивом о стаништима, као и осталом законском регулативом која се примењује у ЕУ. 

Подручје општине Бабушница, према европској класификацији предела (European 
Landscape Classification Map), припада средишњем српско-балканском макрорегиону, хетертогеног 
предеоног обрасца, код кога је предвиђено очување локалне структуре (отворених поља у 
претежно шумским пределима, подизање високих шума и линијских зелених коридора, 
мултифункционално коришћење, избегавање градње у плавним и ерозионим подручјима, очување 
мреже насеља и изградња у складу са традицијом, очување и планирање бачија, усклађивање 
инфраструктурних објеката са карактером предела).  

Карактер простора Општине последица је истоветних културних особености и истих (и 
истовремених) друштвено-економских промена (што скупа доприноси стварању локалног 
идентитета), али и предеоне разноврсности територије (што доприноси партиципирању локалног у 
успостављању регионалног идентитета).  

У односу на на степен очувања природних карактеристика и утицаја антропогеног фактора 
и насељавања, диференцирани су природни и културни предели (а у оквиру културних: урбани и 
рурални).  

- Природне пределе планског подручја чине специјални резервати природе (постојећи и 
предложени), у којима ће се планским решењима Просторног плана и даљих планских разрада, у 
складу са режимима заштите, обезбедити заштита структуре предела и биодиверзитета, неометано 
функционисање природних процеса, успостављање и очување еколошких мрежа, као и 
ревитализација и рестаурација нарушених природних и естетских вредности. Неопходно је 
рекогнисцирање целокупне територије Општине, ревалоризација и презентација вредности 
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(природних, културно-историјских и естетских) са становишта екологије, заштите и коришћења у 
условима одрживости. Ови се предели, по правилу, штите. 

- Културни предели се утврђују интегралним вредновањем природних и културних 
вредности предела, првенствено репрезентативних предела:  

а) као предео са елементима урбаног издваја се Бабушница, а елементе урбаног има и 
Звонце, посебно због значаја за квалитет живота становништва; 

б) остало подручје представља рурални предео. 

Планска решења која се односе на заштиту предела: 

- одржавање разноврсности врста и животних заједница (биоценоза) специфичних за 
дотичну природну средину кроз одржавање и развој подручја и заштиту врста и биотопа, као и 
одржавања типичних и/или ретких абиотичких услова станишта; 

- заштита слике предела типичне за природну и културну средину, као и заштита 
живописних предела и предеоних елемената за потребе рекреације на отвореном, кроз управљање 
развојем специфичним за тај простор и заштиту подручја од штетних утицаја нпр. буке и загађења 
ваздуха; 

- одржавање способности биолошког функционисања и неоптерећености земљишта кроз 
заштиту и унапређивање природних својства и разноврсности земљишта, микрофлоре и фауне, као 
и заштита земљишта од преизграђивања, ерозије и имисија; 

- одржавање функционисања кружног тока воде кроз поновно обогаћивање подземних и 
површинских вода, као и система текућих вода; 

- заштиту од буке у подручјима становања, рада и рекреације и заштита од буке у 
стаништима дивљих животиња. 

2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

На територији  општине Бабушница су следећа природна добра: 
- Специјални резерват природе “Венерина падина“ у Звоначкој Бањи, за који је 

Влада Србије донела Уредбу о заштити Специјалног резервата природе „Венерина падина“ 
(„Службени гласник РС“, бр. 4/05), а који представља једино станиште строго заштићене врсте 
Adianthum capillus-veneris  (венерина влас) у Србији; 

- Специјални резерват природе „Сува планина“, чији се мањи део налази на 
територији административног подручја општине Бабушница. Сува планина, због изузетног 
богатства биљног и животињског света, као и геоморфолошких облика, представља један од 
потенцијалних центара биодиверзитета Балканског полуострва. За то подручје је покренут 
поступак заштите, те се оно сматра заштићеним сходно чл. 42. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09); 

- Специјални резерват природе „Јерма“, чије прелиминарне границе захватају 
делове административних подручја општине Пирот, Димитровград и Бабушница. За ово подручје 
је покренут поступак заштите, те се исто сматра заштићеним сходно чл. 42. Закона о заштити 
природе. 

Квалитет предела и физичка структура су од посебног значаја за развој планског 
подручја, па не треба предвиђати никакве активности којима би се пореметили. 

Уређење простора у заштићеним просторима, амбијенталним целинама и заштићеној 
непосредној околини споменика природе, мора се одвијати искључиво и у свему у складу са 
утврђеним мерама заштите у правним актима и уз поштовање општих и посебних услова заштите 
природе који проистичу из важеће законске регулативе.  

Све наведене просторе треба укључити (селективно и под условима заштите) у 
туристичку понуду Општине, Округа и ширег окружења, а  пожељно је и коришћење у едукативне 
сврхе. 

Увођење природних добара и предела посебних карактеристика у туристичку понуду, 
представља приоритет развоја у планском периоду, с обзиром на то да је туризам један од 
основних праваца развоја Општине. Развој туризма на целом подручју мора бити усаглашен са 
принципима очувања и унапређења природних и споменичних вредности и реткости и 
амбијенталних целина. 
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2.1.7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Културна добра се штите интегрално са простором у коме се налазе (посебно од 
неконтролисане урбанизације и изградње). Просторним планом се стварају услови за пуно 
коришћење културне баштине за развој и напредак Општине. 

Културна добра која су већ заштићена проглашењем и уписом у Регистар, задржавају 
стечени статус (према Регистру). 

На територији општине Бабушница заштићена непокретна културна добра су: 
- српско војно утврђење у Доњем Стрижевцу, 
- манастир Свете Петке у Горчинцу и 
- црква Светог Николе у Студени (у поступку заштите). 

На територији Општине има и евидентираних непокретних културних добара: 

  - Цркве,   манастири  и остали сакрални објекти 
1. Црква  посвећена Св.  Николи у Бабушници 
2. Манастир Св. Илије  код села  Братинац 
3. Црква  посвећена Св. Николи  у Великом  Боњинцу 
4. Црква  Св. Арханђела у  Горњем Крњину 
5. Црква Св. Николе из  1857. у  Стрижевцу 
6. Манастир Св. Петке код Стрижевца 
7. Стара црква у селу Драгинцу 
8. Црква Св. Тројице из  1924. у Драгинцу 
9. Црква  посвећена Св. пророку  Илији  у Љуберађи 
10. Црква Чатмара  из  1939.  у Остатовици 
11. Манастир Св. Кирик из  1860. у Радињинцима 
12. Црква  посвећена Св. Тодору из 1924. у селу Стол 
13. Црква  посвећена Св. Николи  у Стрелцу 
14. Црква  посвећена Св. Богородици у Стрелцу 
15. Црквиште где се народ окупља на Спасовдан код Сурачева 
16. Манастир Св. Петка  код села Стол 
17. Манастир Св. Димитрије у Вави 
18. Локалитет са остацима манастиришта код села Драгинца 
19. Базилика и средњевековна црква на локалитету  "Крст" у атару села Грнчар 

  - Археолошка  налазишта 
1. Археолошки  локалитет "Латинско гробље"  код Велоког Боњинца 
2. Археолошки локалитет "Вирови"  код Велоког Боњинца 
3. Археолошки локалитет "Велкова падина" у атару села Горње Крњино 
4. Локалитет "Воденица"  (некропола и Црквина) у атару села Грнчар  
5. Археолошки локалитет "Градиште" у атару села  Горње  Крњино 
6. Археолошки локалитет "Мартин дел" код села  Горње  Крњино 
7. Археолошки  локалитет "Бербач" код села Стрижевац 
8. Археолошки локалитет "Градиште" код села Стрижевац  
9. Археолошки локалитет "Кулиште" код  села  Грнчар 
10. Археолошки локалитет "Појатиште" у атару села  Грнчар 
11. Археолошки локалитет "Черни рид" код села  Дучевац 
12. Археолошки  локалитет северно од села Звонце 
13. Остаци неке старе грађевине са базеном код Звоначке бање 
14. Археолошки локалитет "Кошеви" код села  Извор 
15.   Археолошки локалитет "Велико градиште" код села  Извор 
16. Археолошки локалитет "Манастириште" изнад села  Калуђерово 
17. Археолошки локалитет "Малиница" у атару села Камбелевци 
18. Археолошки  локалитет "Латинско гробље" код села  Мало Боњинце 
19. Археолошки локалитет "Смолиште"  код села  Мало Боњинце 
20. Археолошки локалитет "Цетово" код села  Мало Боњинце      
21. Археолошки локалитет са остацима средњевековног града код села Остатовица 
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22. Археолошки  локалитет "Подгробље" код села  Проваљеник 
23. Археолошки локалитет "Градиште" у атару села Проваљеник 
24. Археолошки локалитет " Врело" у атару села  Проваљеник 
25. Археолошки локалитет "Велики чукар" у атару села Проваљеник 
26. Археолошки локалитет "Црквиште" у атару села Проваљеник 
27. Археолошки локалитет "Златар" код села  Проваљеник 
28. Археолошки локалитет  "Латинско насеље" у атару села  Раљин 
29. Археолошки локалитет "Лесковик - Стража" на простору Беле Воде код села  

Ресник 
30. Праисторијски локалитет у атару села Стол 
31. Археолошки локалитет "Кале"  код села  Стрелац 

-     Објекти градске архитектуре 
1.   Стамбено-трговачке зграде из 1933. год.  у Ул. 7.јули бр. 7 и бр. 9 у Бабушници 

- Објекти  народног градитељства 
1.  Зграда у Раковом Долу 

- Споменици  и спомен обележја  HОP,  радничког покрета  и  ранијих  ратова  за 
ослобођење 

1. Спомен пирамида на брду званом "Талабац"  изнад села Раков Дол 
2. Зграда у којој је током НОР-а деловао Окружни  комитет у селу Раков дол 
3. Споменик палим у НОР-у у центру Бабушнице 
4. Спомен  костурница, на углу Ул. 7.јули и Ул. 9. мај у Бабушници, подигнута 1953. г. 

Предвиђа се рекогносцирање укупног простора Општине, ради евидентирања и 
евентуалног проглашења добара која задовољавају прописане услове, а до сада нису уведена у 
систем заштите. Прописују се следеће планске мере заштите, коришћења и одржавања непокретних 
културних добара: 

1. обезбедити услове за трајну заштиту и презентацију непокретних културних добара, као и 
непокретности које уживају претходну заштиту, у својој изворној или одговарајућој намени, на начин и 
под условима који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства; 

2. остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 
техничке документације свих утврђених непокретних културних добара и добара под претходном 
заштитом; 

3. заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају претходну 
заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти третман као и 
заштићена непокретна културна добра; 

4. на непокретним културним добрима и непокретностима које уживају претходну заштиту, 
као и у њиховој заштићеној околини, не смеју се изводити никакви радови који могу променити њихов 
садржај, природу или изглед, без прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту 
споменика културе; 

5. завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако 
поједино непокретно културно добро или добро под претходном заштитом; 

6. приликом планирања реконструкција у амбијентима са споменичким вредностима, у 
највећој могућој мери, успоставити хармоничан просторни склад пројектовањем у контексту, 
ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе 
унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору.  

2.1.8. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 
ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  

За потребе организације и уређења простора за одбрану земље, решења Просторног 
плана су усаглашена са потребама система одбране и стратешким смерницама организације 
система одбране Републике Србије (Стратегија одбране РС, „Службени гласник РС“, бр. 88/09) и 
одредбама Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 92/11). 
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Планске мере организације простора од интереса за одбрану земље и заштиту од 
елементарних непогода су: 

- обавеза изградње склоништа; 
- функционално зонирање урбаних простора (радне зоне, становање, индустрија); 
- заштита на свим постојећим привредним локалитетима од индустријских удеса и 

планирање нових привредних капацитета на локацијама ван зона становања;  
- обезбеђивање слободног простора у насељима, који су заштићени од рушевина и 

пожара и међусобно су повезани са саобраћајницама и водотоковима; 
- за евакуацију и спасавање обезбеђују се алтернативне саобраћајнице. 
У случају ратне опасности, становништво ће се организовано евакуисати у сеоска 

насеља на подручју општине (у случају ратне опасности очекује се да ће становништво које се са 
овог подручја исељавало у велике градове склонити у своја родна места, односно на подручје 
општине, које је далеко мање угрожено од већих урбаних центара). Обезбедиће се алтернативни 
саобраћајни праваци за евакуацију и спасавање. Електроснабдевање насеља вршиће се 
прстенастим разводима и изградњом мањих система који независно функционишу у посебним  и 
ратним условима. Снабдевања водом за пиће вршиће се алтернативним изворима снадбевања 
(бунари, извори и сл).  

Заштита од поплава вршиће се линијским системима за пасивну заштиту, тј. системима 
одбрамбених насипа, уз њихово комплетирање, доградњу, реконструкцију и одржавање. Радови на 
уређењу водотока усмераваће се на обезбеђење стабилности и функционалности линијских 
система за заштиту од поплава (насипи), као и на уређење мањих водотока кроз насеља у 
интеракцији са свим корисницима вода. 

Битан услов за остваривање укупних позитивних ефеката система за заштиту од поплава 
и уређење водних токова, представља и заштита од ерозије и бујичних токова. Са аспекта ерозије 
земљишта, за подручје Просторног плана, од значаја је поред претварања нископродуктивних и 
деградираних пољопривредних површина у шумске комплексе и заштита водопривредних 
објеката од наноса са механичког, хемијског и биолошког аспекта, зависно од степена 
угрожености и степена осетљивости тих објеката на засипање наносом. Кад је реч о заштити од 
бујица приступ овој проблематици зависи од величине водотока. Код већих бујичних токова, 
заштита од вода се постиже класичним мерама уређења водотока и одбране од поплаве. У случају 
мањих бујичних токова, мере уређења ових водотокова се третирају у склопу комплексног 
антиерозионог уређења слива, што подразумева пре свега изградњу бујичних преграда за 
заустављање наноса. 

Заштита од пожара спроводиће се на следећи начин: 
- приликом  израде  шумско – привредних основа, неопходно је да се шумске зоне и 

комплекси испресецају противпожарним путевима, појасевима и просекама које ће онемогућити  
просторно ширење пожара  и на тај начин смањити  штетне последице; 

- у шумама треба подизати мешовите састојине, биолошке противпожарне пруге 
поготову  у  чистим четинарским шумама; 

- излетишта обезбедити од пожара и снабдети их водом, опремом и средствима за 
гашење пожара и др; 

- актере који учествују у експлоатацији шума обавезати да обезбеде проходност и 
одговарајући квалитет шумских путева, у циљу бржег и ефикаснијег доласка  до места избијања 
пожара; 

- забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, 
изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите 
од пожара; 

- у већим насељима обавезно је организовање добровљне ватрогасне службе и система 
контроле и праћења у случају пожара, док у мањим насељима ову улогу може да обавља и 
аутохтоно становништво;  

- водоводна мреже треба да буде димензионисана за евентуална  гашења пожара и 
опремљена  уличним  хидрантима и прикључцима за воду, у близини осетљивих зона и објеката; 

- са аспекта изградње треба се опредељивати за материјале који имају већи степен 
ватроотпорности; 
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- саобраћајном мрежом обезбедити максималну приступачност деловима насеља и 
објектима који су најугроженији од пожара, а у првом реду: радне, индустријске и складишне 
зоне, школе, здравствене установе, веће стамбене зграде итд; 

- у складу са техничким прописима складишта горива, експлозивних и запаљивих 
материјала лоцирати даље од насељених подручја; 

- оформити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара; 
- у сеоским насељима, у случају да пожар захвати већи број објеката, пожељно је да се  

на приступачним  и погодним местима поставе или укопају  приручни танкови  за воду. 
Основне мере заштите од земљотреса за подручју Просторног плана, које, према 

публикованој карти Сеизмолошког завода Србије из 1987. године, припада зони са могућим 
интензитетом удара од VII° МСS за повратни период од 100 година, јесу: 

- примена техничких норми о изградњи објеката (асеизмичка изградња);  
- одговарајући избор локације за изградњу; 
- континуиран процес просторног и урбанистичког планирања, архитектонског и 

грађевинског пројектовања и изградње објеката; 
- изградња објеката  усклађена са сеизмогеолошким особинама терена, како би се  

смањио ниво повредљивости објеката и сеизмички ризик, а тиме и штете од евентуалног 
земљотреса.  

22..22..    ППРРООППООЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ББААББУУШШННИИЦЦАА    

Правила уређења и грађења доносе се за делове територије планског подручја за које 
није предвиђена израда урбанистичких планова. 

Правила уређења доносе се за: 
1) пољопривредно земљиште; 
2) шумско земљиште; 
3) водно земљиште и 
4) грађевинско подручје. 

 

2.2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

2.2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА 
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, 
ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

 

2.2.1.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПО ЦЕЛИНАМА 
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Обезбеђује се заштита пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције пољопривредног земљишта високог бонитета. 

Уређивање пољопривредног земљишта вршиће се поступцима:  

- комасације, којом се укрупњава земљиште исте намене и побољшавају природно-
еколошки услови на земљишту, 

- добровољног груписања земљишта исте намене, 
- мелиорације, тј. поправљања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта. 
Не дозвољава се стамбена и друга изградња на обрадивом пољопривредном земљишту 

прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе, осим изузетака забране у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту. 

У складу са Законом, на пољопривредном земљишту забрањује се изградња, осим за: 
- изградњу економских објеката у функцији пољопривреде, сточарства или воћарства, 
- изградњу објеката инфраструктуре и то првенствено на земљишту нижег бонитета. 
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Изградња пословних објеката у функцији пољопривреде, сточарства и воћарства 
(објекти за прераду производа из ових области и њихово складиштење), могућа је уз предуслов да 
постоји могућност инфраструктурног опремања локације и уз израду претходне студије о процени 
утицаја на животну средину, а у складу са законом, техничким прописима и нормативима за ову 
врсту објеката. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Забрањује се пустошење и крчење шума; чиста сеча која није одобрена као редован вид 

обнављања шума; сеча ретких врста дрвећа; подбељивање стабала; паша и брст коза и друге стоке; 
жирење; гајење линичких шума; кресање лисника; неконтролисано сакупљање шумских плодова, 
лековитог биља, шушња и маховине; неконтролисано коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, 
земље и др; сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена основама 
газдовања шумама; самовласно заузимање шума; уништавање или оштећивање шумских засада, 
ознака и граничних знакова; одлагање смећа и отпадака и других штетних и опасних материја и 
загађивање шума на други начин, као и друге радње којима се слаби приносна снага шуме или 
угрожава функција шуме. 

Дозвољава се код шума: 
-  селективно коришћење шумског земљишта у циљу рестаурације, ревитализације и 

презентације уз унапређење квалитета живота локалног становништва, а у складу са принципима 
одрживости; 

-  уређење и употреба шумског земљишта у рекреативне, здравствене и туристичке 
сврхе (центри за посетиоце, објекти за чуваре и прихват животиња, видиковци, пешачке и 
бициклистичке стазе, кампови, пристани и др), уз прикладан спој традиционалне пољопривреде, 
старих села, етно и еко туризма и сл; 

- производња шумских сортимената, мануфактурна прерада дрвета, производња здраве 
хране, производња и сакупљање шумских плодова, гљива и лековитог биља, гајење и лов дивљачи. 

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од 
пожара, других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета, као и мере неге 
шумских засада.  

На шумском земљишту у специјалном резервату природе није дозвољена промена 
наменe, изузев промена које проистичу из планских докумената. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
На водном земљишту се забрањује:  
- на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати 

крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на 
којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих 
објеката; 

- изградња објеката којима се смањује пропусна моћ корита, 
- одлагање чврстог отпада и опасног и штетног материјала, 
- складиштење дрва и другог чврстог материјала на начин којим се ремете услови 

проласка великих вода, 
- сађење дрвећа на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 

10m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим 
водним условима; 

- прање возила и других машина. 

На водном земљишту се дозвољава: 
- изградња објеката јавне инфраструктуре у складу са законом, 
- спровођење мера очувања, унапређења и презентације природних вредности, 
- изградња објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења пловидбе и 

спровођење заштитних мера на природним купалиштима, у складу са законом, 
- изградња објеката за заштиту вода од загађења, 
- изградња објеката намењених одбрани државе, 
- формирање привремених депонија шљунка и песка, тако да се не ремети 

пролазак великих вода и на удаљености не мањој од 30m од небрањене ножице насипа, 
- предузимање радњи ради заштите људи, животиња и имовине, 
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- вршење експлоатације минералних сировина у складу са законом. 

За изградњу наведених објеката неопходни су претходни водопривредни услови. 
Сва укрштања саобраћајница са водотоковима, спровести тако да зазор од коте велике 

воде, вероватноће појаве Q1%, до доње ивице конструкције буде минимално h=1,0m. 
Подручје слива планиране акумулације "Одоровци" уређује се у складу са правилима 

шире зоне санитарне заштите изворишта за водоснабдевање. 
Изградња малих хидроелектрана могућа је под условом да не угрожава изворишта, еколошке 

фунције водотока, захтеве у погледу обезбеђивања гарантованих еколошких протока низводно од 
захвата и др. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
Изградња ће се првенствено усмеравати на изграђено земљиште насељских центара. 

Изградња поред државних и општинских путева могућа је само као вид развоја већ формираних и 
изграђених енклава у циљу њиховог повезивања у зоне ради рационалног опремања и уређења тог 
подручја, а на основу следећих смерница: 

- обезбедити инфраструктурну опремљеност електричном, водоводном, канализационом 
и телекомуникационом мрежом; 

- забрањује се изградња у инфраструктурним коридорима државних и општинских 
путева изван грађевинског подручја; 

- забрањује се континуална градња уз државне и општинске путеве, а континуитет се 
мора прекидати појасевима пољопривредног земљишта и шума минималне ширине 800m; 

- приоритет дати очувању целина са амбијенталним вредностима традиционалног 
начина уређења атара насеља и објеката народног градитељства;  

- архитектонску обраду стамбених, викенд, помоћних и економских објеката 
ускладити са традиционалном архитектуром планског подручја уз примену природних и 
традиционалних материјала и мотива (облика прозора, стреха, димњака, тремова и сл); 

- забрањена је изградња привредних објеката који подлежу обавези изради Процене 
утицаја на животну средину, у зонама претежно стамбене намене;  

- погоне у области производње и услуга развијати уз увођење нових технологија са 
смањеним негативним утицајем на животну средину; 

- пословање усмеравати на агрокомплекс и прераду пољопривредних производа,  
складишта, хладњаче, млинове, силосе, коришћење природних ресурса, алтернативних извора 
енергије и специјализоване истраживачке центре; 

- користити аутохтоне врсте дрвећа и жбуња за озелењавање и избегавати парковске и 
геометријске форме; 

- јавне и комерцијалне садржаје (просвета, здравство, култура, привреда, трговина и 
сл) предвидети у централним деловима насеља, уз поштовање локација постојећих садржаја. 

 

 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
Грађевинске зоне су делови грађевинских подручја. Једну зону чини укупни део 

планског подручја са истим претежном наменом. 
 

2.2.1.2. 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 

2.2.1.2.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Код насеља за које је предвиђена даља планска разрада, лоцирање објеката јавног 
карактера биће утврђено тим планским документима (по правилу у централном делу, у близини 
раскрснице или уз главну насељску саобраћајницу). 

Код насеља за која није предвиђена даља планска разрада, објекте јавног карактера 
треба лоцирати у централном делу или у близини постојећих сеоских центара, по могућности у 
близини раскрснице или уз главни сеоски пут. 

При одређивању локације за нове комплексе (површине) јавне намене мора се 
осигурати доступност и  сигурност прилаза. 
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Појединачне објекте који служе садржајима од јавног интереса по правилу треба 
градити  на истакнутим локацијама.  

Јавне комерцијалне садржаје (привреда, трговина итд) предвидети у централним 
деловима насеља уз поштовање локација постојећих садржаја. 

Поједини садржаји од јавног интереса, смештени у објектима градитељског наслеђа или 
амбијенталних целина, морају задовољити услове надлежних институција. 

У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: 
образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе, религије, информисања, али само под 
условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове 
непосредног окружења. 

Објекти јавних функција могу се градити и унутар грађевинског подручја насеља под 
условом да је приступ грађевинској парцели омогућен са јавне саобраћајне површине. 
 

2.2.1.2.2.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине: 
- државни путеви првог реда ..............................................................................  20m; 
- државни путеви другог реда ............................................................................. 10m; 
- општински путеви................................................................................................ 5m. 

У заштитном појасу поред јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, 
постројења, уређаја и инсталација, који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, 
топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројења и сл, по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута, која 
садржи саобраћајно-техничке услове.  

У појасу контролисане изградње дозвољена је изградња објеката на основу донетих 
планских или урбанистичких докумената. 

Рекламне табле и панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање 
могу се постављати поред државног пута на минималној удаљености од 7м, поред општинског 
пута на минималној удаљености од 5м, мерено са спољне стране од ивице коловоза. 

Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева поставити тако да не ометају прегледност 
јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.  

У делу насељених места обавезно је спровођење мера заштите од буке, вибрација и 
загађења ваздуха, свих постојећих стамбених објеката и осталих јавних објекта и садржаја. 

 

2.2.1.2.3.  ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 

1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 

испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја у току полагања, монтаже и 
експлоатације. Минимална дебљина слоја земље изнад горње ивице цеви 1,0м. 

Хидранте у насељеним местима поставити према Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. 

Од прикључног шахта изградити две засебне водоводне мреже за санитарну и 
противпожарну воду. 

За подручја где не постоји организовано снабдевање пијаћом водом дозвољава се 
изградња бунара или приватне водоводне мреже са бунаром или каптажом. 

2.   КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини собраћајница, а за 

атмосферске воде у осовини коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. Избор 
грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке 
карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна. 
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За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту 
вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. 

За подручја где не постоји организовано одвођење отпадних вода, дозвољава се 
изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем и одвожењем садржаја 
на за ту намену одређену локацију. 

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
За далеководе се обезбеђује заштитна зона (коридор) чија ширина је зависна од 

напонског нивоа и техничког решења далековода. 
Заштитне зоне далековода, зависно од напонског нивоа износе: 
- за далековод напонског нивоа 110kV; за једноструки вод заштитна зона је ширине 

22,0м (2 х 11,0м од осе далековода), а за двоструки вод заштитна зона је ширине 24,0м (2 х 12,0м 
од осе далековода); 

- за далековод напонског нивоа 35kV; за једноструки вод заштитна зона је ширине 
15,0м (2 х 7,5м од осе далековода), а за двоструки вод заштитна зона је ширине 16,0м (2 х 8,0м од 
осе далековода). 

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 
"Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92), изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге 
инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је по правилу могућа. 
Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или 
инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране 
електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом. 

У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се 
задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану 
механичку и електричну сигурност. 

У коридору далековода забрањено је постављање засада  високе вегетације. 
Наведени услови примењују се за све постојеће и планиране далеководе. 
За постојеће далеководе, за које се Просторним планом предвиђа измештање, до 

њиховог фактичког измештања,  остају на снази све утврђене мере заштите. Трасе нових, као и 
реконструкција постојећих далековода, решиће се посебном урбанистичком и техничком 
документацијом. За изградњу трафостанице 110/35kV "Бела Паланка" непосредна локација и 
величина парцеле утврђује се детаљном разрадом. 

За изградњу трафостаница, непосредне локације и величина парцела утврђују се 
конкретном  разрадом, да буду испуњени следећи услови: 

- да иста буде постављена што ближе тежишту оптерећења, 
- да прикључни каблови буду што краћи, 
- да је расплет водова што једноставнији, 
- да  постоји могућност лаког приступа ради монтаже, замене и одржавања опреме, 
- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу трафостанице, 
- о утицају ТС на животну средину. 
Планска решења за намену и коришћење простора  у зони постојећих далековода, за које 

се Просторним планом предвиђа измештање, не могу се примењивати до обезбеђења њиховог 
измештања. 

Ваздушни водови 10kV, кабловски водови 10kV и трафостанице 10/0,4kV спадају у 
објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, те се исти могу градити на основу идејног 
пројекта и решене имовине, уз услов обезбеђења свих потребних техничких услова усаглашености 
са другим објектима и мрежама. 

Изградњу ваздушних и кабловских водова 10kV и 0,4kV изводити према техничким 
прописима дефинисаним одговарајућим правилницима. 

Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу изводити према условима 
надлежних електродистрибутивних предузећа и техничким  прописима. 
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4. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 
Објекат гасовода је цевовод опремљен потребним деловима и уређајима који служе за 

сигуран транспорт гаса, а као пратећи објекат планира се телекомуникациони оптички кабл за 
потребе даљинског надзора и управљања постројењима гасовода, са полагањем у коридору 
гасовода. 

Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара), као и продуктовода 
обезбеђују се две зоне заштите и то: 

1. ужа зона заштите, чија ширина износи 60м, односно по 30м са сваке стране гасовода 
(продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или боравак људи; 

2. шира зона заштите гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност 
гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200м са сваке стране гасовода, рачунајући од осе 
цевовода. 

Поред ових зона заштите, код градње гасовода и продуктовода мора се испоштовати и 
услов да је у појасу ширине од 5м са једне и друге стране,  рачунајући од осе цевовода, забрањена 
садња биљака (дрвећа) чији корени досежу дубину већу од 1м, односно за које је потребно да се 
земљиште обрађује дубље од 0,5м. 

Трасе (положај у простору) свих гасоводних система средњег и високог притиска (од 4 
бара до 50 бара) решаваће се посебном урбанистичком документацијом (плановима детаљне 
регулације). Локације мернорегулационих станица (МРС) решаваће се плановима детаљне 
регулације. 

У насељима у захвату Просторног плана за која је планирана гасификација 
(дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, притиска мањег од 4 бара), а која се налазе ван 
захвата планова генералне регулације, могуће је издавање локацијске дозволе за изградњу 
дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска, уз обавезу дистрибутера да обезбеди 
службеност пролаза кроз саобраћајне површине, као и обавезу усклађивања са осталим 
инфраструктурним мрежама. 

Приликом изградње мерно-регулационих станица, потребно је обезбедити зоне 
опасности: 

1. зона опасности 1 – зона у којој се при нормалном раду могу појавити запаљиве или 
експлозивне смеше ваздуха и гаса – полупречника 1м од елемената гасних инсталација МРС, 

2. зона опасности 2 – зона у којој се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше 
ваздуха и гаса у ненормалним условима – полупречника 3м од елемената гасних инсталација МРС. 
Минимално растојање мерно-регулационих станица на гасоводу средњег притиска (примарној 
градској гасоводној мрежи) од објеката супраструктуре је 15м, а до регионалних и локалних 
путева 10м. Све радове изводити у складу са Правилником о техничким условима и нормативима 
за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима 
и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт ("Службени лист СФРЈ", бр. 26/85) и 
другим важећим законима и прописима. 
 

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

  Примена принципа да величина претплатничке петље буде од 0,5 до 1,0км у просторима са 
већим густинама становања и до 2,0км у сеоским срединама и могућност надградње 
мултисервисних приступних чворова (МСАН) одређеним модулским елементима, не омогућује да 
се утврде локације истих без конкретнијих прорачуна густине телефонских претплатника на 
појединим подручјима. Као норматив за прорачун потребног броја телефонских претплатника у 
наредном периоду користити: два телефонска прикључка по стамбеној јединици и телефонски 
прикључак на 15-50 м2 пословног простора. 

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "outdoor" ормани постављати на 
бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета). У оквиру темеља за смештај 
кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 х 80 х 90цм због лакшег прихвата и каблова и 
њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, 
исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске 
мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-a оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5м и 
металана ограда висине 1,2м).  
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  За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40мм, који ће 
послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла. 
  Базне радиостанице сва три оператера пројектовати и градити са примопредајницима 
малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово 
изазива већу густину објеката базних станица и због малих снага примопредајника и могућности 
покривања одређених простора, избор оптималне локације је могућ тек после одређених мерења, 
те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне 
радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном 
оградом висине до 2,2м. 

 
6. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему документације и 
изградњу ОИЕ чине прописи из подручја енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења 
простора и изградње објеката, заштите животне средине, имовинско-правних односа. 

За све пројекте везане за изградњу обновљивих извора енергије неопходно је, у складу са 
"Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину" ("Службени гласник РС", бр. 114/08) и другим законима 
везаним за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду Студије о процени 
утицаја на животну средину. 

Поред наведених потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана могуће су и 
друге локације на водотоцима у обухвату Просторног плана, уколико задовољавају одређене 
услове на основу хидролошких мерења и прорачуна енергетских ефеката, у складу са смерницама 
Просторног плана Србије, Водопривредне основе Србије, одговарајућих стратегија и планова за 
изградњу МХЕ. 

Дозвољава се издавање урбанистичких аката за изградњу малих хидроелектрана на основу 
техничке документације израђене од стране овлашћеног пројектанта (у складу са смерницама 
Просторног плана Републике Србије) уз прибављање свих неопходних услова из домена заштите 
природе, водопривреде, енергетике и свих других области прописаних законом. 

Објекти малих хидроелектрана морају се градити тако да: 
 после искоришћене енергије вода буде враћена истог квалитета у водоток, 
 не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног дејства 

вода, 
 не погоршава услове санитарне заштите  
 не угрожава биолошки минимум у водотоку. 
У случају градње већег броја малих хидроелектрана на истом водотоку треба испитати 

њихов кумулативни утицај на животну средину. 
Критеријуми енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме 

постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања објеката МХЕ. 
За издавање локацијских и грађевинских дозвола, од стране органа локалне самоуправе, за 

изградњу  малих хидроелектрана, инвеститор је у обавези да обезбеди: 
 водне услове од Дирекције за воде, 
 услове заштите природе, 
 доказ о праву својине на земљишту, односно праву закупа на земљишту, у складу са 

Законом о планирању и изградњи, 
 енергетску дозволу, у складу са Законом о енергетици, 
 техничку документацију, 
 друге неопходне услове, у складу са законом. 
Ветропаркови се могу градити на свим за то погодним локацијама у захвату Просторног 

плана, уколико се након мерења и анализа утврди да су погодне за изградњу. Приликом 
одређивања локације, нарочито посветити пажњу ризику по животну средину (бука, утицај на 
животињски свет) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у 
области заштите природе и животне средине. 

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, 
испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних електрана на 
свим локацијама у захвату Просторног плана, које испуњавају услове, у складу са законом.  
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Локације за објекте предвиђене за коришћење биомасе у захвату Просторног плана 
утврдиће се на основу техноекономских анализа и могуће их је градити на свим локацијама које 
испуњавају услове за то, у складу са законом. 

За издавање локацијских и грађевинских дозвола, од стране органа локалне самоуправе,  за 
изградњу  ветропаркова, соларних електрана и постројења за сагоревање биомасе инвеститор је у 
обавези да обезбеди: 

 услове заштите природе, 
 доказ о праву својине на земљишту, односно праву закупа на земљишту, у складу са 

Законом о планирању и изградњи, 
 енергетску дозволу, у складу са Законом о енергетици, 
 техничку документацију,  
 друге неопходне услове, у складу са законом. 
Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме 

постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката обновљивих извора 
енергије. 

Приликом изградње стамбених и пословних објеката за боравак и рад људи примењивати 
све стандарде и прописе везане за термичку изолованост објеката, квалитет уграђених материјала 
и инсталација у објектима. 
 
2.2.1.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
Потребан степен опремљености грађевинског земљишта за издавање локацијских и 

грађевинских дозвола у грађевинским подручјима, подразумева обезбеђеност или могућност 
изградње комуналних мрежа и објеката. 

 

2.2.1.4. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ 
МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА  

За активности које могу непосредно или посредно проузроковати промену облика, 
изгледа или особености непокретних културних добара или њихове заштићене околине, 
правила се утврђују на основу мера заштите Просторног плана и услова надлежног завода за 
заштиту споменика културе, а на основу Закона о културним добрима и прописа донетим на 
основу њега. 

За сва непокретна културна добра или њихову заштићену околину које ће добити 
доходовну намену, пре обнове и реконструкције морају се израдити конзерваторски или други 
услови за предузимање мера техничке заштите и других радова, у складу са ресорним законом. 

2.2.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

Ове врсте заштита обезбеђене су при утврђивању просторне организације планског 
подручја, размештаја објеката од виталног значаја, конципирања система саобраћаја и 
инфраструктуре, применом општих принципа заштите од елементарних непогода, природних 
катастрофа и ратних разарања. 

ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
Начела заштите, која се морају спроводити на основу Просторног плана или кроз 

детаљну разраду, а значајна су за заштиту здравља људи, су искључење свих намена које су у 
колизији са водоснабдевањем, чиме се штите воде од сигурног загађења (антропогени фактор), а 
становништво и материјална добра од ретких, али извесних високих вода. 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Ради заштите шума и шумског земљишта од пожара, при изради шумско – 
привредних основа, неопходно је предвидети пресецање шумских зона и комплекса 
противпожарним појасевима и просекама које ће спречавати просторно ширење ватре и на тај 
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начин утицати на спречавање или умањење штетних последица. У шумама треба подизати 
мешовите засаде, биолошке противпожарне пруге у листопадним и четинарским шумама, 
обезбедити излетишта и снабдевање водом и опремом и средствима за гашење пожара и др. 
Кориснике треба обавезати да обезбеде одговарајући квалитет и проходност шумских путева како 
би се лакше стигло до места избијања пожара. 

Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200м од руба шуме, 
изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите 
од пожара. 

Изворишта водоснабдевања обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара.  
Код грађевинских подручја, као превентивни услови за спречавање пожара предвиђају 

се: удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне намене од ризичних (радних) зона, 
приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката, безбедносни појасеви између 
објеката за спречавање ширење пожара. 

У насељеним местима је обавезно организовање добровљне ватрогасне службе и 
система контроле и праћења у случају да дође до пожара, у које се мора укључити и локално 
становништво. 

У погледу изградње треба се опредељивати за материјале који ће имају што већи степен 
ватроотпорности. 

При планирању, пројектовању и изградњу саобраћајне мреже треба обезбедити 
максималну приступачност на пожар најосетљивијим објектима и деловима насеља (индустријске 
и складишне зоне, школе, здравствене установе, веће стамбене зграде итд). 

 Приликом изградње водоводне мреже урбаних насеља, препоручује се постављање 
уличних хидраната и прикључака за воду у близини горе наведених зона и објеката.  

У сеоским насељима пожељно је на погодним и приступачним местима поставити или 
ископати приручне танкове за воду у случају да пожар захвати већи број објеката. 

Складишта горива, експлозивних и запаљивих материјала треба лоцирати у складу са 
техничким прописима и то, углавном, даље од насеља. 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
Заштита од елементарних непогода обухвата: 
- искључење еродибилних земљишта из инфраструктурних коридора и комуналних 

комплекса (депоније итд);  
- обнављање и формирање вегетације која ће заштитити тло од ерозије, одроњавања и 

исушивања;  
- искључење земљишта подложних клижењу из подручја предвиђених за развој и 

изградњу;   
- усклађивање планирања, пројектовања и изградње, са законима и прописима који 

регулишу заштиту од пожара (формирање антипожарних појасева итд) и земљотреса. Концепт 
заштите од земљотреса (VII0 ЦМС на планском подручју) заснован је на опште примењиваном 
принципу "прихватљивог" сеизмичког ризика, тј. дефинисању, код планова нижег реда, 
планерских и пројектних грађевинских техничких услова за минимизирање људских жртава и 
материјалне штете, јер се асполутна заштита од земљотреса не може постићи. 

За објекте супраструктуре предвиђа се селективна нова изградња уз примену 
асеизмичких норматива, санација оштећених објеката под прописаним условима и селективно 
уклањање оштећених објеката или замена новим, уз анализу оправданости.  

У случају непосредне опасности или у току елементарних непогода предузимаће се 
мере  утврђене одговарајућим законима и прописима или одлукама локалне заједнице и штабова 
цивилне заштите. 

Ублажавање и отклањање последица  подразумева: санацију евидентираних клизишта; 
обнављање педолошког слоја на микролокацијама са еродираним земљиштем, перманентно 
евидентирање кроз даљу планску разраду, клизишта и ерозије и предвиђање мера за санацију 
(пошумљавањем пре свега). 
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ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА  И РАТНИХ  ДЕЈСТАВА 
Заштита од технолошких удеса и индустријских акцидената подразумева пројектовање 

и извођење заштите вода и ваздуха у односу на индустријска постројења, као и туристичке 
садржаје до највећих нивоа стандарда из тих области.  

На планском подручју нема значајних отворених ни притајених извора експлозија, које 
би изазвале техничку катастрофу у редовним мирнодопским условима.  

Услед дејства удара кинетичке енергије у тлу, као и услед различитог ратног дејства 
може се очекивати појава рушевина од просторних објеката. Планска мера је обезбеђење од 
тоталног рушења објеката, планирањем саобраћајних профила који би омогућили проходност 
саобраћајница у попречном профилу од 3-5м. 

Даље планске разраде Просторног плана морају садржати размештај објеката и 
простора за намену заштите људи и материјалних добара и режиме коришћења земљишта у 
функцији одбране. 

У случају ратне опасности становништво подручја Просторног плана ће се 
организовано евакуисати у сеоска насеља на подручју Општине. 

2.2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ  

Код изградње јавних површина и објеката, услови за  несметано кретање и коришћење 
слободних и јавних површина и за приступ јавним и комерцијалним садржајима хендикепираних 
и инвалидних лица, старих особа и особа са децом (у складу са стандардима за просторне 
потребе инвалида у зградама и околини за прилазне елементе и просторе) морају се обезбедити 
пројектовањем тротоара потребне ширине и без већих степеника, закошавањем и спуштањем 
ивичњака тротоара и стаза (посебно на пешачким прелазима), као и изградњом предвиђених 
рампи уз степеништа и пешачке комуникације на прилазима зграда. Делове пешачких стаза, за 
случај поледице, по потреби треба опремити одговарајућим држачима. 

Приликом уређења слободних и зелених парковских површина, стаза и пешачких 
токова, код пројектовања нових објеката, као и код реконструкције приземља постојећих 
објеката, где год је то могуће, уз степеништа (или уместо њих) треба предвидети косе рампе за 
кретање хендикепираних лица, старих особа и особа са дечјим колицима. 

 

2.2.1.7.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Неопходно је сагледати потрошњу енергије у свим аспектима на подручју Просторног 
плана и предузети мере за већу енергетску ефикасност и мању потрошњу енергената. Као 
стимуланс, потребно је увести подстицајне мере за индустрију и становништво за примену мера 
енергетске ефикасности.  

Потребно је радити на процесу гасификације потрошача у захвату Просторног плана, 
чиме ће се смањити потрошња фосилних горива и девастација шума, као и смањити потрошња 
електричне енергије за грејање.  

Неадекватна изолованост стамбених и других објеката, као и лош квалитет грађевинске 
столарије утичу на неефикасну потрошњу топлотне, а самим тим и електричне енергије. Потребно 
је повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 
комуналних услуга. 

Неопходно је обезбедити унапређење енергетске ефикасности у јавним објектима 
социјалне намене (школе, болнице, дом старих) применом мера на грађевинском омотачу, систему 
грејања и унутрашњем осветљењу. 

Неопходно је и доношење техничких прописа и стандарда везаних за економску 
ефикасност на регионалном и општинском нивоу. Потребно је обезбедити податке о тренутном 
стању (како би се могло кренути у дефинисање стратегија, решавање проблема и штедњу енергије, 
а база података би омогућила праћење напретка у свим областима). На нивоу Општине треба 
обезбедити израду енергетског биланса и енергетског плана.  
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2.2.1.8. ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАСЕЉА ЗА 
КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 

У насељима за која су урађени шематски прикази уређења, а која ће се надаље развијати 
као примарна (тј. немају елементе централитета), површине и објекти јавне намене су готово у 
потпуности постојећи.  

Јавни објекти и површине јавне намене су за делатности неких јавних служби (различитих 
по селима) и за комуналне делатности (гробља). 

Нови објекти се предвиђају за јавне делатности, за сахрањивање се у неким селима 
предвиђају проширења постојећих гробаља. Готово сви обекти јавних служби морају се опремити 
новом, савременом опремом, а сви комплекси гробаља адекватно санитарно уредити. 

 
 Биланс површина постојећег и планираног грађевинског земљишта по насељима 

 
Насеље Укупно (ha) Постојеће (ha) Планирано (ha) 

1. Александровац  16,52 10,99 5,53 
2. Бердуј   27,16 23,89 3,27 
3. Берин Извор   33,93 29,68 4,25 
4. Братишевац   38,89 34,75 4,14 
5. Брестов Дол  12,07 11,26 0,81 
6. Богдановац   67,55 63,26 4,29 
7. Вава   43,38 32,05 11,33 
8. Валниш   21,97 19,04 2,93 
9. Вучи Дел   27,76 26,24 1,52 
10. Велико Боњинце   113,75 48,38 65,37 
11. Војници   23,00 21,48 1,52 
12. Горње Крњино     26,47 22,69 3,78 
13. Врело  18,99 18,31 0,68 
14. Горњи Стрижевац   26,11 22,11 4,00 
15. Доњи Стрижевац   45,31 32,82 12,49 
16. Горчинце   129,12 75,20 53,92 
17. Грнчар   14,63 13,63 1,00 
18. Доње Крњино   23,73 21,67 2,06 
19. Дол   35,55 31,11 4,44 
20. Драгинац   35,78 26,42 9,36 
21. Дучевац   25,51 23,20 2,31 
22. Завидинце   66,14 60,37 5,77 
23. Извор   32,57 23,18 9,39 
24. Јасенов Дел   36,06 34,51 1,55 
25. Калуђерево   65,53 36,19 29,34 
26. Камбелевац   67,46 53,80 13,66 
27. Кијевац  11,86 11,86 / 
28. Лесковица  16,17 16,17 / 
29. Линово  22,46 21,58 0,88 
30. Љуберађа  49,55 30,08 19,47 
31. Мало Боњинце  14,94 13,43 1,51 
32. Машуровац   7,14 7,14 / 
33. Мезграја   10,81 9,58 1,23 
34. Модра Стена   30,93 31,78 0,85 
35. Нашушковица   27,20 27,76 0,56 
36. Остатовица  24,84 24,84 / 
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37. Пресека   31,82 29,67 2,15 
38. Проваљеник   12,23 12,23 / 
39. Радињинце    13,84 13,41 0,43 
40. Радошевац   19,30 16,76 2,54 
41. Радосињ   21,85 19,56 2,29 
42. Ракита   65,56 64,11 1,45 
43. Раков Дол   22,71 21,14 1,57 
44. Раљин   13,46 10,48 2,98 
45. Ресник   18,62 16,56 2,06 
46. Стол   46,01 13,83 32,18 
47. Стрелац   110,93 96,45 14,48 
48. Студена   69,33 67,83 1,50 
49. Сурачево   54,10 29,43 24,68 
50. Црвена Јабука   42,05 40,55 1,48 
51. Штрбовац  22,05 17,29 4,76 

 
 

2.2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату Просторног 
плана, а односе се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање 
локацијске дозволе на укупном земљишту обухваћеном Просторним планом, осим за грађевинско 
земљиште обухваћено Просторним планом за које је одређена обавеза даље планске разраде. 

Изграђени објекти ван грађевинског земљишта, до августа 2011. године, задржавају се, 
а нова изградња је могућа само у складу са важећим законским прописима и Просторним планом. 

 
2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Просторним планом. 

Пољопривредно земљиште које је у складу са Просторним планом одређено као 
грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну 
производњу. Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће 
се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 
65/08 и 41/09). 

Врста и намена објеката који се могу градити 
На пољопривредном земљишту је забрањена изградња. Забрањено је коришћење 

обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе у 
непољопривредне сврхе. Дозвољено је изузетно: 

1. изградња или реконструкција породичне стамбене зграде пољопривредног 
домаћинства у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају 
природног раздвајања пољопривредног домаћинства, највише до 200м2 стамбеног простора, 

2. изградња економских објеката који су у функцији примарне пољопривредне 
производње, а власнику је пољопривреда основна делатност и ако не поседује друго необрадиво 
пољопривредно земљиште. Објекати који су у функцији примарне пољопривредне производње - 
пољопривредни објекти су објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување 
готових пољопривредних производа, пластеници, стакленици, стаје за гајење стоке, објекти за 
потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих 
животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба, 

3. изградња објеката и коридора саобраћајне инфраструктуре (јавни путеви, путни 
објекти и саобраћајне површине) и то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, 

4. изградња и проширење пољских путева који доприносе рационалном коришћењу 
пољопривредног земљишта, 

5. изградња комуналне инфраструктуре (јавна расвета, водовод, канализација и др), 
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6. регулација водотокова,  
7. изградња комуналних објеката (гробља, сточне јаме) и то првенствено на земљишту 

ниже бонитетне класе, 
8. формирање пољопривредних газдинства у функцији етно-туризма, 
9. изградња објеката који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и наводњавање 

земљишта или за уређење бујичних вода, 
10. уређење изворишта термо - минералних вода по претходно прибављеним 

водопривредним условима и сагласнoстима од надлежних институција за њихову експлоатацију, 
11. изградња ветроелектрана и малих хидроелектрана, уз претходно прибављену 

сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, у складу са чл. 69. Закона о 
планирању и изградњи. 

(Урбанистички параметри дати су у поглављу Правила грађења на грађевинском 
земљишту, а дефинишу се и према важећим правилницима за појединачне врсте објеката.) 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње могу да се граде само за 
сопствене потребе власника. Бруто површина стамбеног објекта може износити највише 50% од 
бруто површине изграђених затворених пољопривредних објеката. 

Објекти у функцији пољопривредне производње су слободностојећи објекти или 
групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезане. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру пољопривредног земљишта, предвиђена је 

изградња објеката компатибилних основној намени, за развој интензивне или еколошке 
пољопривредне производње. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На пољопривредном земљишту забрањена је изградња свих објеката који нису наведени 

под насловима Врста и намена објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте 
објеката у поглављу Правила грађења на пољопривредном земљишту. 

Услови за формирање парцеле 
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина 

мања од пола хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не може да се 
уситни на парцеле чија је површина мања од једног хектара. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
За паркирање возила за објекте у функцији пољопривреде, свих врста и типова 

изградње, обезбеђује се простор за паркирање возила на сопственој парцели, а за смештај 
пољопривредних машина, теретних и путничких возила. 

Посебне напомене 
Урбанистички или урбанистичко-технички документи су обавезни за коришћење 

обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 

2.2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Правила грађења на шумском земљишту се утврђују на основу услова ЈП за газдовање 

шумама "Србијашуме" и Завода за заштиту природе и у складу са Законом о шумама ("Сл. гласник 
РС", бр. 30/10) и важећим правилницима за појединачне врсте објеката. 

Врста и намена објеката који се могу градити 
На шумском земљишту је забрањена градња. Дозвољена је изузетно изградња: 
- објеката у функцији шумске привреде (одржавање и експлоатација шума), 
- економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари, 
- приступних саобраћајних површина (јавних и шумских путева), 
- мреже и објеката инфраструктуре у складу са Просторним планом. 
(Урбанистички параметри дати су у поглављу Правила грађења на грађевинском 

земљишту, а дефинишу се и према важећим правилницима за појединачне врсте објеката.) 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру шумског земљишта, предвиђена је изградња 

објеката компатибилних основној намени: 
- објекти у функцији екотуризма, рекреације и ловства, 
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- објекти за коришћење обновљивих извора енергије малих капацитета (мале 
електране и сл) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског 
земљишта за ове намене мања од 15ха, 

- пратећи објекти (шанк-барови, надстрешнице, одморишта, стазе, просторије за 
опрему и сл), 

- објекти за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и за 
потребе одбране земље. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На шумском земљишту забрањена је изградња свих објеката који нису наведени под 

насловима Врста и намена објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте 
објеката у поглављу Правила грађења на шумском земљишту. Постројења за механичку прераду 
дрвета и слични објекти шумске привреде не смеју се постављати у шуми, односно на удаљености 
мањој од 200м од руба шуме. 

Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Објекти за туристичко - рекреативне сврхе могу бити максималне бруто површине у 

основи 400м², максималне спратности П+1+Пк. 
Пратећи објекти (шанк - барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити 

површине до 100м², максималне спратности П. 
Највећа дозвољена висина надстрешница је 7,0м. 
Посебне напомене 
Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је обавезна употреба природних материјала 

прилагођених шумском окружењу (дрво, камен, шиндра), традиционалних форми и уклапање у 
природни амбијент. 

За изградњу објеката на шумском земљишту неопходна је израда урбанистичких 
пројеката. 

2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Правила грађења на водном земљишту се утврђују на основу услова ЈВП "Србијаводе" и 

у складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10) и важећим правилницима за 
појединачне врсте објеката. 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Дозвољена је  изградња: 
- објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова, 
- објеката за туристичко-рекреативне сврхе, 
- спортских терена без ограда и трибина (партерни објекти), 
- мреже и објеката инфраструктуре, 
- саобраћајница, приступних путева, пешачких и бициклистичких стаза. 
Могу се градити објекти на води и објекти на обали. За изградњу објеката на води 

(воденице и сл) неопходно је урадити хидрауличке прорачуне. Ови објекти не смеју да утичу на 
пропусну моћ корита, у смислу пропуштања таласа великих вода. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру водног земљишта, предвиђена је изградња 

објеката компатибилних основној намени: 
- објеката за експлоатацију речног материјала, 
- објеката намењених одбрани државе, 
- пратећи објекти (шанк - барови, просторије за пресвлачење и сл). 
Одморишта, стазе, дрвене надстрешнице и сл, у оквиру партерног уређења, су, такође, 

компатибилни садржаји. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На водном земљишту је забрањена изградња стамбених, угоститељских, производних и 

других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност 
водопривредне инфраструктуре, као и објеката којима се смањује пропусна моћ корита. 

Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Пратећи објекти (шанк - барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити само 

приземни и то бруто површине у основи до 100м². 
Највећа дозвољена висина надстрешница је 7,0м. 
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Посебне напомене 
Архитектура и естетика објеката на води и на обали условљена је уређењем приобалне 

зоне. Они треба да буду обликовани тако да не угрожавају визуелно сагледавање воденог простора 
и друге обале реке. Обликовање објеката на води и на обали извести тако да позицијом, 
габаритима, материјалима, изгледом и начином коришћења буду уклопљени у околни простор и 
намену, тј. да не наруше природне вредности и пејзажне одлике простора. 

2.2.2.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

2.2.2.4.1. ОПШТИ УСЛОВИ 
Врста и намена објеката који се могу градити, као и врста и намена објеката чија је 

изградња забрањена, дати су у правилима грађења за сваку зону појединачно. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама 

одређени су у склопу могућих намена уз сваку доминантну намену. 
Услови за формирање грађевинске парцеле (минимална површина грађевинске 

парцеле, минимална ширина грађевинске парцеле према саобраћајници) дефинисани су за сваку 
намену према типу градње. Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума 
утврђеног применом правила о парцелацији. Грађевинска парцела може се укрупнити 
препарцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно планираној или 
постојећој намени грађевинске парцеле. 

Позиционирање објеката на грађевинској парцели дефинише се грађевинском 
линијом у односу на: регулациону линију, границу бочне суседне парцеле и унутрашњу границу 
суседне парцеле. У зони у којој постоје изграђени објекти, у оквиру потпуно или делимично 
формираних блокова, позиција објеката на парцели утврђује се у складу са правилима грађења и 
на основу позиције већине изграђених објеката у блоку. Правила за позиционирање објеката на 
парцели су дефинисана за сваку намену у складу са типом градње. 

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 
дефинисани су за сваку намену у складу са типом градње. 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката дефинисани су за сваку намену у 
складу са типом градње. 

Постојећи објекти чији су урбанистички параметри (индекс заузетости грађевинске 
парцеле, индекс изграђености грађевинске парцеле, спратност објекта, висина објекта и др) већи 
од утврђених вредности, задржавају постојеће параметре, без могућности доградње. 

За постојеће објекте чији су урбанистички параметри (индекс заузетости грађевинске 
парцеле, индекс изграђености грађевинске парцеле, спратност објекта, висина објекта и др) мањи 
од Просторним планом утврђених вредности, могућа је доградња до вредности датих правилима 
грађења Просторног плана. 

У случају замене објекта новим, поштују се урбанистички параметри дефинисани 
Просторним планом. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели дефинисани су 
за сваку намену. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
дефинисани су за сваку намену. 

2.2.2.4.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или 
се налази на растојању које је за поједине врсте објеката утврђено Просторним планом. Подземна 
грађевинска линија за подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл) може се 
утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и унутрашњем дворишту изван 
габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити 
на четвртину, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за 
становање (као и атељеима и пословним просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 
4,00m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење. Вишеспратни 
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слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине 
трајања директног осунчања. 

Релативна висина објекта се одређује кроз следеће односе: 
1) висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања 

до грађевинске линије наспрамног објекта; 
2) висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседног објекта. 
Висина објекта је: 
1) на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са 

косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 
2) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до 

коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте коте до 
коте слемена, односно венца; 

3) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до 
коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете јавног пута 
до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00m; 

4) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од 
коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца); 

5) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, висина објекта утврђује 
се применом одговарајућих напред наведених ставки. 

Висина објеката који имају индиректну везу са јавним или приступним путем преко 
приватног пролаза утврђује се у складу са напред наведеним ставовима. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 

2) кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте; 
3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од 

коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног 
пута; 

4) за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота 
приземља објекта одређује се применом одговарајућих напред наведених тачака; 

5) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота 
приземља утврђује се актом о урбанистичким условима и применом одговарајућих тачака овог 
пасуса; 

6) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 
приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава 
се унутар објекта). 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,20m и то на делу 
објекта вишем од 4,50m, односно грађевинску линију више од 1,60m. Хоризонтална пројекција 
испада поставља се у односу на регулациону, односно грађевинску линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), 
и то: 

1) излози локала - 0,30m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00m, 
а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

2) излози локала - 0,90m по целој висини у пешачким зонама; 
3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00m по 

целој ширини објекта са висином изнад 3,00m; 
4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00m од спољне 

ивице тротоара на висини изнад 3,00m, а у пешачким зонама према конкретним условима 
локације; 

5) конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 

стубова, надстрешнице и сл) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
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регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), 
и то: 

1) на делу објекта према предњем дворишту - 1,20m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

2) на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 
растојања од 1,50m) - 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља; 

3) на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 
растојања од 2,50m) - 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља; 

4) на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,00m) - 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је 
грађевинска линија 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 
0,90m. Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. 
Отворене спољне степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати 
пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи 
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,6m испод површине 
тротоара, а испод те дубине - 0,50m; 

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника 

или корисника парцеле. 
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је 
кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 
од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. 
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела 
подиже се до висине 1,40m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, 
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. 

Парцеле за објекте од општег интереса ограђују се на начин утврђен у претходном 
пасусу. 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 и 
пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл) могу се ограђивати зиданом 
оградом висине до 2,20m. 

Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, 
економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу блока 
у регулационом плану. Ако такво решење не постоји, површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно 
јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се 
усмеравати према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта у 
сеоским насељима одводе се регулисано до ђубришне јаме, када се економско двориште налази уз 
јавни пут. 
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Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом, треба да су у складу са амбијентом и да доприносе 
очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности простора. Не користити 
елеменате и композиције као што су нападни фолклоризам, плагијати детаља античке архитектуре, 
додавање лажних мансардних кровова и слично. Нови објекти својим пропорцијама и 
архитектуром треба да чине обликовну целину са суседним објектима и блоком у целини. 

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. Дозвољено је формирање 
вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије 
отвора максимално 2,2м чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу. Облик и 
ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим 
етажама. Мансардни кров треба пројектовати као традиционални мансардни кров уписан у 
полукруг. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, не сме имати препусте или на други 
начин изаћи ван основног габарита објекта. Мансардни прозори се могу поставити само на 
стрмију раван мансардног крова. Максимална висина унутрашње преломне линије стрмије и 
блаже кровне равни мансардног крова, рачунајући од коте пода је 2,2м. 

Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, 
усклађује се са конзерваторским условима. Услове за реконструкцију непокретних културниих 
добара, као и објеката који се налазе у заштићеној околини непокретних културних добара, 
утврђујe надлежнa установa заштите споменика културе. У оквиру насеља изражених 
амбијенталних вредности препоручује се реконструкција постојећих кућа са окућницом и 
пратећим објектима у функцији сеоског туризма. Простор планирати и градити у стилу 
традиционалног наслеђа и обновом историјски вредних објеката. 
 
 
2.2.2.4.3.   ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА (НАМЕНАМА) 

На основу анализе стања коришћења земљишта на планском подручју, а имајући у виду 
и евидентиране потребе за простором и делатностима, правила грађења дефинишу се за зоне: 

1. стамбена зона, 
2. радна зона: 
- објекти производно - трговинских делатности, 
- пољопривредни комплекси и 
- фарме за узгој стоке, 
3. јавнa наменa, 
4. верски објекти, 
5. комуналне делатности, 
6. угоститељство и туризам. 
1.  СТАМБЕНА ЗОНА 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени становању, а препоручују се типови објеката 

доминантни у постојећој физичкој структури блока или непосредног окружења. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у стамбеној зони су: трговина, администрација, 

услуге, занатство, сервиси, угоститељство, објекати за пружање туристичких услуга у сеоском 
домаћинству, економски објекти. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња индустријских производних објеката, као и објеката који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног 
стамбеног објекта је 10,0m, двојних објеката 16,0m (два по 8,0m) и објеката у непрекинутом низу 
5,0m.  
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Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног 

стамбеног објекта је 300,0m2, двојног објекта је 400,0m2 (две по 200,0m2), објеката у непрекинутом 
низу 150,0m2, полуатријумских објеката 130,0m2 и објеката у прекинутом низу 200,0m2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Код изградње у планираном проширењу грађевинског подручја, минимално растојање 

грађевинске линије сеоских стамбених објеката од регулационе je 5м, а код постојећe изградњe и  
интерполације у изграђени блок растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%). 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,0m, а приземних 

слободностојећих 6,0m. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 6,0m не 
могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Код постојећe изградњe и интерполације у изграђени блок, за сеоске објекте на 
грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m међусобна удаљеност је 
најмање 6,0m, а за стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле 
мања од 15,0m међусобна удаљеност износи најмање 5,0m. Код изградње у планираном 
проширењу грађевинског подручја, за сеоске објекте на грађевинским парцелама чија је ширина 
фронта парцеле већа од 15,0m међусобна удаљеност је најмање 10,0m, а за стамбене објекте на 
грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,0m међусобна удаљеност 
износи најмање 6,0m. 

Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта на делу 
бочног дворишта северне оријентације и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5m, а двојних и 
објеката у прекинутом низу 4,0m. За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле мање од наведених вредности, не могу се на суседним странама предвиђати 
отвори стамбених просторија. 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле за сеоске стамбене објекте је 

25%, а на грађевинској парцели за домаћинства која желе да се укључе у туристичку понуду је 
30%. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле за сеоске стамбене 

објекте је 0,4, а на грађевинској парцели за домаћинства која желе да се укључе у туристичку 
понуду је 0,5. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката за породично становање и породично становање са 

смештајним капацитетима за издавање је П+1. Могућа je изградња подрумских или сутеренских 
просторија, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Максимална спратност 
помоћних објеката је П.  

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 10,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Дозвољена је изградња економских објеката, помоћних објеката, објеката за пружање 

туристичких услуга у сеоском домаћинству и објеката за обављање делатности које не угрожавају 
основну намену и које немају негативних утицаја на животну средину. 

Економски објекти су: 
1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за 

стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети и др, 
2) уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране 

за сопствену употребу и др; 
3) пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и 

објекти намењени исхрани стоке и др. 
Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских 

захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Површина под економским објектима се 
узима у обзир при израчунавању индекса заузетости грађевинске парцеле. Максимална висина 
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економских и помоћних објеката износи 5m. Архитектонску обраду помоћних и економских 
објеката прилагодити амбијенту, у традицији народног градитељства. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не 

може бити мања од 2,5m. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле, изван површине јавног 

пута, и то једно паркинг или гаражно место за сваки стан, а за нестамбене намене у оквиру 
грађевинске парцеле, једно паркинг место на 70m2 корисне површине, с тим да најмање трећина 
возила буде смештена у гаражама. 

Посебне напомене 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 

економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Минимално растојање 
између стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m. Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног 
објекта је 6m, а од границе суседне парцеле 3,0m. Ђубриште и пољски клозет требају бити 
удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m, и то само на 
нижој коти. 

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина економског пута 
на парцели износи 3,0m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже). 

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 
2,5m, а економског 3,0m. Ако су испуњени претходни услови из овог пасуса, економско двориште 
може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до 
регулационе линије утврђује се применом општих правила регулације утврђених овим правилима 
увећаним за најмање 3,0m зеленог простора. 

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац 
ветра постављају најпре чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. Распоред објеката у односу на нагиб терена је 
по групацијама, од чистијих садржаја ка прљавијим. 

Сточне фарме већег капацитета од 10 грла нису дозвољене у оквиру стамбене зоне. 
Уз улазно – излазне саобраћајне правце кроз насеља могућа је изградња стамбених 

објеката до спратности П+2, са највећим дозвољеним индексом заузетости грађевинске парцеле 
40% и највећим дозвољеним индексом изграђености грађевинске парцеле 1,0. 

2.  РАДНА ЗОНА 

-     ОБЈЕКТИ ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени за индустријску, занатску и мануфактурну 

производњу, као и пословно-трговински комплекси. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у овој зони су складишта и стоваришта. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 20,0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 1500,0m2. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и 
контролни пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима 
приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној 
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површини (саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у 
залеђу парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле, за површину грађевинске 

парцеле до 0,5 ha је 70%; за површину грађевинске парцеле од 0,5ha до 1ha је 60%; за површину 
грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 50% и за површину грађевинске парцеле преко 3ha је 40%. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле, за површину 

грађевинске парцеле до 0,5ha је 0,8; за површину грађевинске парцеле од 0,5ha до 1ha је 0,7; за 
површину грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 0,6 и за површину грађевинске парцеле преко 3ha 
је 0,5. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+1. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 15,0m, осим за технолошке објекте, где се може 

утврдити већа висина у складу са технолошким потребама. Уколико су објекти виши од 30,0м 
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног 
саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. У оквиру грађевинске 

парцеле се дозвољава изградња пратећих објеката, као што су складишта, просторије за особље, 
управу и сл, приземне спратности и висине до 5,0m. На грађевинској парцели могу да се граде 
помоћни објекти и то: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој комплекса, а објекте 
треба груписати по функцијама и садржајима. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба да су контролисани и садрже 
портирницу. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 
70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине 
за теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Koд изградњe индустријских објеката који подлежу обавези израде процене утицаја на 

животну средину, oбавезна је примена заштитних растојања и других мера заштите животне 
средине утврђених проценом утицаја на животну средину. 

-   ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени за прераду и складиштење пољопривредних 

производа, производњу хране и сточне хране. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у овој зони су сервиси, складишта и сл. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 30,0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 2000,0m2. 
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Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и 
контролни пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима 
приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној 
површини (саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у 
залеђу парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање два објекта на грађевинској парцели је 8,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле, за површину грађевинске 

парцеле до 1ha је 30%, за површину грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 25%, за површину 
грађевинске парцеле преко 3ha је 20%. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле, за површину 

грађевинске парцеле до 1ha је 0,50, за површину грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 0,4, за 
површину грађевинске парцеле преко 3ha је 0,3. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+1. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 12,0m, осим за технолошке објекте, где се може 

утврдити већа висина у складу са технолошким потребама. Уколико су објекти виши од 30,0м 
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног 
саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На грађевинској парцели може се дозволити изградња и других објеката, технолошких и 

посебних, који су у функцији главног (димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни 
стубови и др). Посебни објекти морају бити позиционирани на грађевинској парцели у оквиру 
грађевинских линија. Посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по 
безбедност и животну средину. Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој 
комплекса, а објекте треба груписати по функцијама и садржајима. 

 Распоред објеката у групацијама је од чистијих функција и садржаја ка прљавијим, у 
односу на пад терена, а у односу на правац дувања доминантних ветрова такав да се низ правац 
доминантних ветрова постављају чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина колског прилаза је најмање 3,5m. Сваки објекат мора да има одговарајућу везу 

са приступним саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба 
да су контролисани и садрже портирницу. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 
70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине 
за теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Није дозвољено планирање површина за отворене интерне депоније, већ је неопходно 

предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и 
индустријског отпада. Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити 
организовано у делу према јавној површини (саобраћајници), већ мора бити визуелно заклоњено 
објектима или зеленилом. 

 У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила и то ширине 
5,0m уз бочне и задње границе комплекса и 10,0m према саобраћајници. 
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-   ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ СТОКЕ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти у функцији сточних и живинарских фарми, као и рибњаци. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји који се могу наћи у овој зони су кланице и објекти у функцији прераде меса. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који су у функцији непољопривредне производње, као и 

оних који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 25,0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 3000,0м2. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и 
контролни пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима 
приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној 
површини (саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у 
залеђу парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7. 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,0. 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+Пк. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 12,0m, осим за технолошке објекте, где се може 

утврдити већа висина у складу са технолошким потребама. Уколико су објекти виши од 30,0м 
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног 
саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На грађевинској парцели може се дозволити изградња и других објеката, технолошких и 

посебних, који су у функцији главног (димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни 
стубови и др). Посебни објекти морају бити позиционирани на грађевинској парцели у оквиру 
грађевинских линија. Посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по 
безбедност и животну средину. Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој 
комплекса, а објекте треба груписати по функцијама и садржајима. 

 Распоред објеката у групацијама је од чистијих функција и садржаја ка прљавијим, у 
односу на пад терена, а у односу на правац дувања доминантних ветрова такав да се низ правац 
доминантних ветрова постављају чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина колског прилаза је најмање 3,5m. Сваки објекат мора да има одговарајућу везу 

са приступним саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба 
да су контролисани и садрже портирницу, дезинфекциону баријеру и колску вагу. 

Фарме се не могу градити уз државне путеве другог реда. 
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Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 
70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине 
за теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом 

објеката и положајем објекта у односу на насеље, према Закону о ветеринарству ("Сл. гласник 
РС", бр. 91/05 и 30/10) и Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и 
држање копитара, папкара, живине и кунића ("Сл. гласник РС", бр. 81/06). 

Објекти за интензиван узгој стоке не могу се градити на заштићеним подручјима 
природе и на подручју водозаштитних зона. 

Минимална заштита одстојања између границе комплекса сточне фарме (интензиван 
узгој свиња, говеда, живине)  и објеката у суседству су: 

- од стамбених зграда и речних токова - 200м, 
- од изворишта водоснабдевања - 800м, 
- од путева првог реда - 100м. 
Код фарми за говеда растојање од стамбених објеката је најмање 200м, од индустрије и 

магацина од 100-1000м. 
Код фарми за свиње растојање од стамбених објеката је најмање 1000м, од индустрије и 

магацина од 500-1000м, а од јавних комуникација 100м. 
Код фарми за живину растојање од стамбених објеката је најмање 1000м, од индустрије 

и магацина 1500м, а од јавних комуникација 500м. 
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну 

средину. 
Стаје се постављају на међусобном растојању од 10-20m у правцу југ-север, а простор 

између њих озелењава. Око сваке стаје се ради кружна комуникација у виду стазе, ширине 
пешачке стазе (осим када се предвиђају испусти за животиње непосредно наслоњени на објекте). 
Складишта хране се постављају у непосредној близини стајских објеката, како би транспортни 
путеви били максимално скраћени. Мора постојати потпуна диференцијација између путева хране 
и осталих путева у комплексу. 

Складиштење материјала и робе на отвореном делу грађевинске парцеле не сме бити 
организовано у делу према јавној површини (саобраћајници), већ мора бити визуелно заклоњено 
објектима или зеленилом. 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила. Минимална 
ширина заштитног зеленог појаса према приступној саобраћајници износи 15,0m, а по ободу 
комплекса износи 10,0m. 

3.  ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти у функцији образовања, здравства, социјалне заштите, културе, 

физичке културе, управе и администрације. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У овој зони могу се наћи садржаји и објекти у функцији основних делатности. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката индустријске производње, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20.0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима 

и одговарајућим техничким нормативима. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије објекта је 3,0m. 
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Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је 2,5 m, сем у центру насеља, где је могуће постављање објекта на међи. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7. 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,4. 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+2. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 15,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више објеката јавне намене. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П+Пк. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу ширине минимум 3,5m са приступним 

саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. 
Паркирање возила обезбеђују се на припадајућој грађевинској парцели, изван површине 

јавног пута, и то једно паркинг/гаражно место на 70m2 корисне површине. Површине гаража које 
се планирају надземно урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
искоришћености грађевинске парцеле. 

Посебне напомене 
Удаљеност објеката образовања, дечје заштите и верских објеката од стамбених 

грађевина износи најмање 10м, а од мањих привредних и пољопривредних грађевина најмање 50м. 
 

4.  ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити верски објекти.  
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У зависности од величине насеља, у комплексу цркве, поред објекта цркве, може се 

градити: парохијски дом, канцеларијски, стамбени, као и други објекти потребни за 
функционисање црквеног комплекса.  

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња свих објеката који нису наведени под насловима Врста и намена 

објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте објеката у поглављу Правила 
грађења у зони верских објеката. 

Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20.0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са пратећим садржајима верског објекта и 

одговарајућим техничким нормативима за предметне објекте. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије је 3,0m. 
Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање верског објекта од граница суседних грађевинских парцела је 8m. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле износи 50%. 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Максималан индекс изграђености грађевинске парцеле износи 0,5. 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
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Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 15,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П+Пк. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Верски комплекс мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама. У 

оквиру грађевинске парцеле предвидети паркинг простор. 
Посебне напомене 
Најмање 30% површине верског комплекса мора бити хортикултурно уређено.  
 

5.   ЗОНА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити комунални објекти – пијаце и гробља. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У овој зони могу се наћи садржаји и објекти у функцији основних делатности: трговина, 

административне услуге, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске услуге. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња производних и стамбених објеката, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима 

и одговарајућим техничким нормативима. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије објекта је 3,0m. 
Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је 2,5m. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 80% (рачунајући 

манипулативне и паркинг просторе, односно површине за сахрањивање). 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,8 (рачунајући 

манипулативне и паркинг просторе, односно површине за сахрањивање). 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 7,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више објеката. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности П. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 

70м2 корисне површине. 
Посебне напомене 
Нема посебних напомена. 
 

6.   ЗОНА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти угоститељства и туризма. 
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Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У сеоским насељима у којима постоје природни и други потенцијали, акценат дати на 

развој екотуризма, етнотуризма и агротуризма. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката индустријске производње, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу 
са решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20,0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима 

и одговарајућим техничким нормативима. 
Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије је 5,0m. 
Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање од граница парцеле је 1,5m, сем у центру насеља, где је могуће 

постављање објекта на међи. 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7. 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,0. 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+Пк. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 9,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више туристичких објеката. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 

70м2 корисне површине. 
Посебне напомене 
Нема посебних напомена. 
 

2.2.2.4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Државни путеви  

Државни путеви су високо капацитетне саобраћајнице које пролазе кроз територију 
општине и активно градско ткиво и саобраћајно повезују подручје два или више округа или 
подручје округа. На њима се обавља путнички саобраћај, теретни саобраћај и јавни превоз 
путника. 

Попречни профил ових државних путева ван насеља садржи коловоз са две (једном) 
саобраћајне траке по смеру кретања, аутобуска стајалишта, остале саобраћајне површине, 
елементе пута и путне објекте. Код изградње нових деоница и реконструкције постојећих, 
минимална ширина саобраћајне траке треба да износи 3,25м а ширина банкина минимум 1,5м.  

Аутобуска стајалишта јавног превоза на овим путевима морају да буду изграђена ван 
коловоза. Унутар регулационог појаса могуће је вођење бициклистичких и пешачких стаза. 
Димензионисање осталих елемената пута треба да омогући безбедан саобраћај за веће брзине, а 
најмање за рачунску брзину од 60km/h.  
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Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача 
јавног пута. 

Попречни профил државних путева у насељима садржи коловоз са једном или две 
саобраћајне траке по смеру кретања, пешачке и, евентуалне, бициклистичке стазе, саобраћајне 
површине намењене за мировање возила, аутобуска стајалишта, разделне траке, остале елементе 
пута и путне објекте.  

Ширина саобраћајних трака је минимум 3,25м, а оивичење се врши ивичњацима или 
ивичним тракама ширине 0.30м. Обавезни елеменат попречног профила је тротоар минималне 
ширине 1,5м. Смерови вожње могу се физички раздвојити разделним тракама. Физичко раздвајање 
саобраћаја моторних возила од немоторизованог саобраћаја треба омогућити заштитним тракама, 
а изузетно код реконструкције постојећих саобраћајница саобраћајне површине намењене за 
мирујући саобраћај и евентуалне бициклистичке стазе је могуће организовати уз ивицу коловоза 
намењеног за кретање возила.  

На државним путевима максимално ограничити прикључке са левим скретањима (само 
типа улив – излив), а све остале прикључке изградити управно на осовину пута. 

На раскрсници државног пута са другим путем или улицом морају се обезбедити зоне 
потребне прегледности у складу са важећим прописима. У зонама потребне прегледности 
забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете, материјале, постављати 
постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност 
јавног пута.  

Аутобуска стајалишта се граде уз коловоз пута, а изузетно код реконструкције 
постојећих саобраћајница, када нема просторних могућности и постоје две саобраћајне траке по 
смеру кретања, могуће је наменити део крајње десне саобраћајне траке за заустављање аутобуса. 

 
Начин постављања инсталација у коридору државних путева 
Паралелно вођење инсталација: 

Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3,0m од крајње тачке 
попречног профила - ножице насипа трупа пута или спољње ивице канала за одводњавање. 

Укрштање инсталација са државним путевима: 
- укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа 

пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 

профила пута, увећана за по 3,0m са сваке стране; 
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 

нивелете до горње коте заштитне цеви износи 1,35m-1,50m у зависности од конфигурације терена; 
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод канала за одводњавање 

(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2m; 
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на 

минимум 10,0m. 
 

Општински путеви  

Општински путеви служе за повезивање појединих делова општине и града са центрима 
и зонама активности или становања. То су саобраћајни потези намењени јавном и индивидуалном 
путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу се повезивати на путеве 
магистралног и регионалног карактера, тј. државне путеве I и II реда. Попречни профил садржи 
коловоз са две траке и обостране банкине ван насеља, односно тротоаре у насељеним местима. 
Ширина саобраћајних трака је минимум 3.0м (ивична трака 0.3м), изузетно 2.75м (ивична трака 
0.25м). Ширина банкина је мин 1м.  

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију саобраћајница 
уз услов да се обезбеде потребне зоне прегледности. 

Улице у насељу  

Улице у насељима су јавни путеви чији је основни задатак да врше дистрибуцију 
изворног и циљног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона. Ширина појаса регулације 
утврђује се у зависности од функције и ранга саобраћајнице у уличној мрежи.  
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Основне елементе попречног профила чине коловозне траке за разне врсте учесника у 
саобраћају и заштитне траке којим се физички раздваја саобраћај моторних возила од 
немоторизованог саобраћаја.  

Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације улице. Минимална 
регулациона ширина износи 12m, изузетно 9,5m (2x3,5+2x2,5/2x3,25+2x1,5). Шире регулационе 
мере ових саобраћајница омогућавају организовање паркинг површина ван коловоза и формирање 
једностраних или обостраних дрвореда.  

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију улица уз услов 
да се обезбеде потребне зоне прегледности.  

Међусобно укрштање градских (насељских) саобраћајница остварује се у нивоу, а 
регулише се применом светлосне, хоризонталне и вертикалне сигнализације.  

Пешачки саобраћај  

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила 
саобраћајница у насељима, а намењене су искључиво за саобраћај пешака. Оне се обавезно 
физички издвајају у посебне површине, којима се обезбеђује заштита од осталих видова моторног 
саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности 
околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара износи 2,0m (два 
пешачка модула), у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11). 

Приликом изградње јавних површина и објеката, пројектовањем тротоара потребне 
ширине и без већих степеника, закошавањем и спуштањем ивичњака тротоара и стаза, посебно на 
пешачким прелазима, као и изградњом предвиђених рампи уз степеништа и пешачке комуникације 
на прилазима зграда, потребно је омогућити несметано кретање, коришћење слободних и јавних 
површина, као и приступ јавним и комерцијалним садржајима хендикепираним и инвалидним 
лицима, старим особама и особама са децом (у складу са Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица ("Сл. гласник РС“, бр.18/97)). Одређене делове пешачких стаза по потреби опремити 
одговарајућим држачима за случај поледице. 

Приликом уређења слободних и зелених парковских површина, стаза и пешачких 
токова, код пројектовања нових објеката, као и код реконструкције приземља постојећих објеката, 
где год је то могуће, уз (или уместо) степеништа предвидеће се косе рампе за кретање 
хендикепираних лица, старих особа и особа са дечјим колицима. 

Паркирање возила  

Ефикасно организовано паркирање возила представља један од предуслова за 
функционисање саобраћајног система којем се мора посветити посебна пажња, а пре свега имајући 
у виду да се услед пораста степена моторизације очекује и пораст захтева за паркирањем, односно 
стационирањем возила.  

Према просторном критеријуму, разликује се организовање паркирања на сопственој 
парцели и на јавној површини. Изградња паркинг простора у оба случаја се врши по унапред 
дефинисаним урбанистичким и техничким условима. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници нових стамбених, стамбено 
пословних или пословних објеката свих врста, по правилу, обезбеђују манипулативни простор и 
паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, по 
нормативу једно паркинг или гаражно место на један стан, односно на један стамбено пословни 
апартман или другу јединицу. За вишепородичне стамбене или стамбено-пословне објекте 
препорука је да најмање једна половина паркинг места буде смештена у гаражи. 

Власници осталих објеката различите намене по правилу обезбеђују паркинг или 
гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, а препоручени 
норматив приказан је у табели која следи. 
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врста објекта број паркинг / гаражних места по јединици мере 
банке  2 100m2 корисног простора  
медицинске установе  3 150m2 корисног простора  
пословање  1,4 100m2 корисног простора  
администрација  1 150m2 корисног простора  
поште  1 150m2 корисног простора  
робна кућа  1,8 100m2 корисног простора  
ресторан  1 8 столица  
хотел  1 10 кревета  
позоришта, биоскопи  1 30 гледалаца  
спортска хала  1 40 гледалаца  

Локације станица за снабдевање возила горивом нису дефинисане овим планом. 
Станице за снабдевање горивом се могу градити у коридорима државних путева првог реда, 
државних путева другог реда и општинских путева у складу са противпожарним прописима и 
условима надлежних органа у области саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите. 
Неопходна је предходна израда процене утицаја на животну средину, анализа утицаја на 
безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, уз 
предвиђање мера за спречавање и смањење штетних утицаја. За прикључак станица за снабдевање 
возила горивом на државни пут предвидети траке за успоравање-убрзавање. 

2.2.2.4.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Водопривредна инфраструктура 
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 

испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја у току полагања, монтаже и 
експлоатације. Минимална дебљина слоја земље изнад горње ивице цеви је 1,0m. 

Хидранте у насељеним местима поставити према Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91). 

За подручја где не постоји организовано снабдевање пијаћом водом дозвољава се 
изградња бунара или приватне водоводне мреже са бунаром или каптажом. 

Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини собраћајница, а за 
атмосферске воде у осовини коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. Избор 
грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке 
карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна. 

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту 
вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања 
цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и 
пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и 
инсталација. 

За подручја где не постоји организовано одвођење отпадних вода, дозвољава се 
изградња водонепропусне септичке јаме. 

 
Енергетска инфраструктура 
Код електроенергетске мреже, изградњу ваздушних и кабловских водова 10kV и 0,4kV 

изводити према техничким прописима дефинисаним одговарајућим правилницима. Оквирна 
величина комплекса за трафостаницу 110/35kV "Бела Паланка" износи око 50,0 х 80,0м. Локација 
нових и реконструкција постојећих трафостаница 10/0,4kV решиће се посебном урбанистичком и 
техничком документацијом. Величина парцеле за трафостаницу 10/0,4kV износи до 5,5 х 6,5м. 

Услови изградње дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска: 
- код извођења радова на саобраћајници извршити заштиту гасовода на местима 

прелаза. Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама износи 1,0м, мерено 
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од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза, с тим да се гасовод полаже у заштитну цев или се 
врши заштита гасовода на други начин; 

- заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, 
мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска 
(до 4бара) је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре;  

- профил рова за полагање гасовода одређује се према пречнику цеви и према 
условима терена. Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у тротоару износи 0,6 – 1,0м, 
мерено од горње ивице цеви до коте терена. Све радове изводити у складу са Правилником о 
техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92) и другим важећим законима и 
прописима. 

Телекомуникациона инфраструктура 
При изградњи објеката фиксне телефоније, мобилних телекоминикационих мрежа, 

телевизијских и радио пријемника и предајника и објеката за смештај телекомуникационе опреме, 
треба  се придржавати важећих техничких прописа, стандарда и упутстава који третирају ову 
врсту опреме, као и важећих закона за област телекомуникација - Закон о телекомуникацијама 
("Сл. гласник РС", бр. 44/03 и 36/06), Закон о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/02, 97/04, 
76/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09) и Закон о системима везе ("Сл. гласник РС", бр. 38/91, 41/91 и 
20/97). 

Грађевински објекти за смештај телекомуникационе опреме могу се градити у оквиру 
објекта или на слободном простору. Површина за смештај опреме зависи од капацитета опреме.  
Грађевински објекти могу бити монтажни и зидани. 

Приликом изградње телекомуникационих мрежа придржавати се прописа из области 
ТТ линија и мрежа LN-I до LN-VIII. 

2.2.3.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

2.2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТЕ  

2.2.3.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ 
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА  

Шематски прикази уређења урађени су за 51 насеље (сва, сем Бабушнице и Звонца). 
Шематски прикази уређења насеља обухватају постојеће грађевинско подручје насеља и 

предвиђена проширења. Шематски прикази уређења насеља садрже основне планиране намене 
површина у обухвату шематског приказа (за становање, централне функције, радне зоне,...). 

 

2.2.3.1.2.  ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA 

Предвиђена даља планска разрада Просторног плана, подразумева: 
а) израду планова генералне регулације (за Бабушницу и Звонце са Звоначком 

бањом), 
б) израду планова детаљне регулације (за изградњу бране са акумулацијом на 

локацији низводно од насеља Љуберађа; за простор главних резервоара; за простор групних ППОВ-
а; за магистралне водоводне цевоводе; за главне колекторе отпадних вода; за уређење водотокова, 
осим за деонице за које се уређење врши у оквиру постојеће парцеле водног земљишта; за све 
гасоводе високог и средњег притиска, за локације ГМРС и МРС, за трафостанице  110/35/10kV 
"Бела Паланка" са прикључним двоструким далеководом 110kV, за далеководе 35kV:  
ТС110/35/10kV "Бела Паланка" - ТС 35/10kV "Бела Паланка", ТС110/35/10kV "Бела Паланка" - ТС 
35/10kV "Душник", ТС110/35/10kV "Бела Паланка" - ТС 35/10kV "Бабушница 2", ТС110/35/10kV 
"Бела Паланка" - ТС 35/10kV "Долац", за радне зоне површине веће од 2,0ха и зоне угоститељства 
и туризма веће од 1,0ха, као и за садржаје и намене за којима се укаже потреба), 

в) израду урбанистичких пројеката (за локалне резервоаре, прекидне коморе и пумпне 
станице; за простор појединачних ППОВ-а; за изградњу трансфер станице; за изградњу верских 
објеката и објеката јавне намене и за садржаје и намене за којима се укаже потреба). 
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За потребе изградње објеката ветрогенератора и соларних фотонапонских постројења 
(соларних електрана), постројења за биомасу, као и за мале хидроелектране обавезна је израда 
планова детаљне регулације, уколико су снаге веће од 1,0 MW. За остале објекте за производњу 
енергије из обновљивих извора разрада локације ће се вршити урбанистичким пројектима. 

Границе грађевинских подручја насеља за која ће се радити детаљна разрада, у 
Просторном плану су дате оријентационо, тј. као прелиминарне, а прецизно ће се дефинисати  
кроз израду конкретног плана генералне регулације. Како је за насеље Бабушница донета одлука о 
изради плана генералне регулације, граница је преузета у Просторном плану и Просторним 
планом се не дефинишу намене у оквиру исте. За план генералне регулације Звонца са Звоначком 
бањом, намене дате Просторним планом у оквиру прелиминарне границе нису обавезујуће. Како 
се Звоначка бања простире на територији две административне општине, Бабушница и 
Димитровград, предвиђа се израда плана генералне регулације за укупно грађевинско подручје 
Звонца са Звоначком бањом. 
 
2.2.3.1.3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ  

Приоритетна планска решења и пројекти у погледу коришћења природних ресурса су: 
- заштита најквалитетнијег пољопривредног земљишта од I до IV катастарске класе, 

као природног ресурса и потенцијала за развој пољопривреде; 
- заштита пољопривредног земљишта од површинских и подземних вода и процеса 

ерозије и проноса; 

- регулација и уређење речних корита бујичних токова и корита других водотокова 
како би се спречило повремено плављење најплоднијег земљишта; 

- контролисано коришћење хемијских ђубрива и средстава за заштиту биља; 

- наводњавање пољопривредног земљишта, као и изградња прихватних резервоара и 
система за наводњавање; 

- спречавање даљег уситњавања пољопривредних парцела стимулисањем укрупњавања 
земљишних поседа; 

- привођење култури  запуштеног и деградираног пољопривредног земљишта; 
- пошумљавање ерозивних предела, при чему су приоритет сливови бујичних токова; 
- рекултивација и пошумљавање деградираног земљишта. 

Приоритетна планска решења и пројекти у области шумарства и ловства: 
- заштита и стабилност шумских екосистема; 

- очување трајности приноса и повећање приноса, укупне вредности шума и 
општекорисних функција шума; 

- стална заштита шума. 

Приоритетна планска решења у области заштите животне средине: 
- увођење мониторинг система за праћење и контролу свих сегмената животне средине 

(приоритетне активности: израда програма вршења мониторинга квалитета животне средине; 
одређивање локација и постављање мерних станица за праћење и контролу квалитета ваздуха, 
воде, земљишта и нивоа буке; развијање информационог подсистема јединственог информационог 
система Републике у области заштите животне средине; доступност резултата добијених 
мониторингом квалитета); 

- заштита и правилно управљање угроженим биљним врстама (приоритетне активности: 
поступање са дивљим биљним врстама и промет угрожених и заштићених врста флоре према 
Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09); контрола 
активности које се обављају на подручју природног станишта угрожених биљних врста; повећање 
свести људи о важности очувања биљних врста); 

- спречавање или успоравање процеса ерозије земљишта (пошумљавање подручја 
погођеног ерозијом и спречавање неконтролисане сече и крчења шума). 
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Планирана категоризација подручја Просторног плана 

Стање животне средине и активности на унапређењу 

Категорија и подручје Први четворогодишњи период 
имплементације 

Средњерочна етапа 
имплементације 

Подруче загађене и 
деградиране животне средине 

Подручја захваћена клизиштем 

Примена мера за спречавање 
негативних утицаја клизишта на 

путеве и речне токове 

Санација клизишта на подручју 
Општине 

Подручја угрожене животне 
средине 

Државни путеви I и II реда, зоне 
интензивне пољопривреде и зона 

експлоатације 

Планирање локација за 
постављање мерних станица које 

би вршиле праћење квалитета 
ваздуха; спровођење мера за 

заштиту земљишта и подземних 
вода од прекомерне употребе 

агрохемијских средстава; ниво 
буке у оквиру прописаних 

вредности, увођење мера за 
смањење негативних утицаја 

прилоком експлоатације 
минералних сировина 

Вршење мониторинга квалитета 
ваздуха и земљишта и 

постављање заштитних зелених  
појасева око саобраћајница са 

интензивним саобраћајем, 
рекултивација и ревитализација 

напуштених копова, заштита 
копова од површинских и 

подземних вода 

Подручја квалитетне животне 
средине 

Шуме и шумско земљиште, 
ливаде и пашњаци 

 

Уклањање дивљих депонија; 
спровођење мера за заштиту 

биљног света; заштита 
угрожених врста биљака; 
заштита шума и шумског 

земљишта; забрана крчења и 
честе сече шума 

Увећање шумског фонда 
пошумљавањем и контролом 

сече шума 

Подручја веома квалитетне 
животне средине 

Специјални резерват природе 
Венерина падина, простор за 

који је покренут поступак 
заштите клисура реке Јерме и 

Сува планина 

Смањење негативних утицаја у 
заштићеном подручју 

Спровођење одрживог развоја и 
туризма уз очување квалитета 

заштићених природних 
вредности и целокупне животне 

средине 

 
У циљу формирања ефикасног и функционалног саобраћајног система општине 

Бабушница неопходно је издвојити следеће приоритете: 
1. изградња обилазнице око насеља Бабушница у дужини од око 1,9 км, западном 

страном реке Лужнице, поред насеља Извор (део државног пута I реда бр. 9, деоница Бабушница – 
Доњи Стрижевац);  

2. измештање државног пута II реда бр. 244  код насеља Драгинац у дужини од око 
1,0км; 

3. реконструкција и рехабилитација државних и општинских путева на читавој 
територији Општине и  изградња неизграђених деоница државних путева II реда. 

У области водопривреде приоритети су: 
 дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојећих изворишта; 
 реконструкција постојеће водоводне мреже од АЦ цеви на потезу од Љуберађе до 

Великог Боњинца, као и прикључење насеља Завидинце на ову мрежу; 
 реконструкција водоводне мреже на подручју КО Звонце, као и изградња 

канализационе мреже на поменутом подручју (Звонце са Звоначком бањом); 
 доградња разводне водоводне мреже у свим насељима; 
 изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ; 
 изградња планираних ППОВ на подручју Просторног плана;  
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 изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима; 
 изградња бујичних преграда за заустављање наноса на свим водотоцима који 

пролазе кроз насеља. 
У области енергетике приоритетна планска решења су: 
- изградња трафостанице 110/35/10 kV "Бела Паланка", са двоструким прикључним 

водом 110kV и изградња далековода 35kV од ТС110/35/10kV "Бела Паланка" до ТС 35/10kV 
"Бабушница2"; 

- изградња магистралног гасовода МГ - 10 Ниш - Димитровград (бугарска граница); 
- изградња ГМРС „Бабушница“; 
- гасификација насеља Бабушница. 
Смернице за израду планске документације у области енергетике су: 
- ревизија списка локација МХЕ предвиђених Катастром малих хидроелектрана; 
- припремне активности за изградњу ветроелектрана, пре свега испитивање 

потенцијалних локација, као и израда студија просторног размештаја и потенцијалних локација 
ветропаркова са њиховим потенцијалима и капацитетима на територији Просторног плана; 

- израда студија просторног размештаја, потенцијалних локација и могућности 
коришћења енергије сунца и интеграције у енергетски систем; 

- израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ локалног 
карактера; 

- доношење законске регулативе, техничких прописа и стандарда везаних за економску 
ефикасност на регионалном и општинском нивоу, као и подстицајних мера на свим нивоима. 

Приоритет у делу развоја (изградње) фиксне телефоније је да се у што краћем 
временском периоду изврши замена постојећих комутационих система (аналогне и дигиталне 
централе) и изграде нове комутације типа - истурених комутационих степенса (MSAN) са 
одговарајућом приступном и транспортном мрежом и то: MSAN "БелаПаланка", MSAN "Црвена 
река", MSAN "Крупац", MSAN "Долац", MSAN "Моклиште". 

Приоритет у делу мобилне телефоније је првенствено изградња базних радиостаница у 
непосредној близини насеља која немају или имају слабе сигнале (постојећих и потенцијалних 
оператера). 

2.2.3.2. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА И 
КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

За подстицање равномерног територијалног развоја Општине, мере су: 
- успостављање добре мреже насеља, са рационално дефинисаном улогом центара; 
- јасно дефинисање спроводиве активности за демографску ревитализацију, уз 

вишеструку проверу нужности потпуне депопулације у том погледу ризичних насеља;  
- равномерно саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја Општине; 
- комбинован и компатибилан развој пољопривреде и шумарства, услужних и 

посредничких делатности, као што су: мали и средњи производни погони, домаћа радиност, 
сакупљање шумских плодова и лековитог биља, научно истраживачке екскурзије и др; 

-  стална брига о заштити животне средине уз чување природних вредности и реткости, 
неговање амбијенталних и културних особености,  вредности и обичаја; 

- активности на проглашењу Звоначке бање за бању и њен одрживи развој према рангу 
који добије. Како се Звоначка бања простире на територији две административне општине, 
Бабушница и Димитровград, исте ће бити упућене на међусобну сарадњу. 

 

2.2.3.3. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  

2.2.3.3.1.   ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
Учесници у имплементацији су именовани за системе и по ресурсима. 
1.  Код природних система: надлежно министарство за заштиту животне средине 

(носилац имплементације); министарство надлежно за пољопривреду, шумарство и водопривреду; 
министарство рударства и енергетике; Агенција за заштиту животне средине; Завод за заштиту 
природе Србије; Фонд за заштиту животне средине; општина Бабушница; привредни субјекти у 
општини; ЈП "Србијашуме"; Републичка дирекција за воде и др. 
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2.  Код пољопривредног земљишта: општина Бабушница (носилац имплементације); 
министарство надлежно за пољопривреду, шумарство, водопривреду; републички фондови за 
развој и заштиту животне средине; пољопривредна газдинства; пољопривредни произвођачи. 

3.  Код шума и шумског земљишта: ЈП "Србијашуме" - ШГ Пирот, у оквиру шумске 
управе Бабушница (носилац имплементације); општина Бабушница; ЈВП "Србијаводе"; Ловачки 
савез Србије; ловачка удружења  у Бабушници; министарства надлежна за шумарство, ловство, 
водопривреду, заштиту животне средине, туризам; власници приватних шума, корисници 
ловишта. 

4. Код вода и развоја  водопривреде: министарство надлежно за водопривреду 
(носилац имплементације); министарства надлежна за пољопривреду, шумарство, заштиту 
животне средине, заштиту здравља; општина Бабушница; ЈВП "Србијаводе"; Републичка 
дирекција за воде. 

5. Код геолошких ресурса: министарство надлежно за енергетику и рударство (носилац 
имплементације); општина Бабушница; надлежно министарство за заштиту животне средине; 
Фонд за развој Републике Србије; предузећа која се баве експлоатацијом и прерадом минералних 
сировина. 

6. Код лековитих фактора: општина Бабушница (носилац имплементације); Удружење 
бања Србије; заинтересовани инвеститори, правна и приватна лица; министарства надлежна за 
здравље, туризам. 

7. Код обновљивих облика енергије: министарство надлежно за енергетику, 
водопривреду и заштиту животне средине (носилац имплементације); органи Општине надлежни 
за урбанизам и заштиту животне средине, Агенција за енергетску ефикасност, јавно предузеће за 
управљање водама, приватни сектор. 
2.2.3.3.2.   СТАНОВНИШТВО, МРЕЖЕ НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

1. СТАНОВНИШТВО 

Учесници су субјекти из свих области развоја, који могу да допринесу успоравању 
депопулације до потпуног заустављања и демографској ревитализацији подручја, а нарочито: 
министарство надлежно за рад и социјалну политику (носилац имплементације); министарство 
надлежно за финансије, економију и регионални развој, здравље, просвету; општинске установе 
које управљају јавним службама; локалне, регионалне и републичке институције за развој 
људских ресурса; министарства надлежна за саобраћај и комуналну инфраструктуру. 

2.  МРЕЖЕ НАСЕЉА 

Учесници су сви актери који могу да допринесу успостављању мреже насеља кроз 
имплементацију разних сегмената развоја. 

3.  ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Код имплементације Просторног плана који се односи на развој јавних служби, 
учесници треба да буду: локална самоуправа са ресорним општинским службама (носилац 
имплементације); министарства надлежна за јавне службе; министарство надлежно за рад; 
министарство надлежно за здравље људи; министарство надлежно за просторно планирање, Фонд 
за развој Републике Србије; јавна предузећа-републичка и општинска. 
2.2.3.3.3.   ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Учесници у имплементацији Просторног плана који се односи на развој привреде, 
треба да буду: локална самоуправа (носилац имплементације); заинтересовани инвеститори, 
правна и приватна лица; Привредна комора Србије; Регионална привредна комора; регионалне 
агенције и фондови; републичке агенције - Агенција за страна улагања и промоцију извоза; 
Агенција за национални инвестициони план; Агенција за приватизацију; Агенција за развој малих 
и средњих предузећа; Агенција за регионални развој; републички фондови; предприступни 
фондови Европске уније; министарства надлежна за привреду, приватизацију, трговину, 
економију, регионални развој, јавна предузећа-републичка и општинска. 
2.2.3.3.4.   ТУРИЗАМ 

Код туризма учесници у имплементацији су: општина Бабушница (носилац 
имплементације); Туристичка организација Србије; туристичке асоцијације; организовани 
привредни субјекти, који могу имати интерес за пласирање инвестиција у области развоја 
туристичких потенцијала; локална и регионална спортска друштва (планинарско, спелеолошко, 
ловно, риболовно); Регионална привредна комора; републички органи надлежни за водопривреду, 
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туризам, здравље, културна и природна добра; министарства надлежна за туризам, заштиту 
животне средине, културу, сеоска домаћинства. 
2.2.3.3.5.   САОБРАЋАЈНА И  ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.  За реализацију саобраћајне мреже, учесници у имплементацији треба да буду: ЈП 
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине (носилац 
имплементације); општина Бабушница; министарства надлежна за планирање, инфраструктуру, 
саобраћај, министарства надлежна за водопривреду, енергетику, телекомуникације; ЈП "Путеви 
Србије"; невладине организације; приватни инвеститори. 

2. У имплементацији Просторног плана који се односи развој 
хидроинфраструктурних система учесници су: општина Бабушница (носилац имплементације); 
министарство надлежно за водопривреду; ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и 
комунални развој општине, општинско јавно комунално предузеће, привредни субјекти у 
општини; министарства надлежна за инфраструктуру, пољопривреду, шумарство, животну 
средину, здравље; Републичка дирекција за воде; ЈВП "Србијаводе"; Републички 
хидрометеоролошки завод; ЈП "Србијашуме", ВПЦ ''Морава''-Ниш. 

3. Учесници у имплементацији Просторног плана који се односи на 
електроенергетику, треба да буду: ЈП "Електромрежа Србије", ЈП "Електропривреда Србије", ПД 
"Југоисток" и ЈП "Електродистрибуција Пирот" (носиоци имплементације); општина Бабушница; 
министарства надлежна за енергетику, заштиту животне средине и водопривреду. 

4. Учесници у имплементацији развоја гасификације су: министарство надлежно за 
енергетику (носилац имплементације); општина Бабушница; предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ, ЈП "Србијагас", министарство 
надлежно за заштиту животне средине. 

5. Учесници у имплементацији развоја енергетске ефикасности су: органи Општине 
надлежни за урбанизам и заштиту животне средине, Агенција за енергетску ефикасност. Учесници 
у имплементацији развоја обновљивих извора енергије именовани су код природних ресурса. 

6. Учесници у имплементацији Просторног плана који се односи на телекомуникације, 
треба да буду: министарство надлежно за телекомуникације и информационо друштво (носилац 
имплементације); општина Бабушница; ЈП "Поште Србије"; постојећи оператери у делу фиксне 
телефоније ("ТелекомСрбија", Орион-груп); постојећи оператери у мобилној телефонији 
("ТелекомСрбија" - МТС, "Теленор" и "ВИПМобиле"); потенцијални   оператери у фиксној и 
мобилној телефонији. 
2.2.3.3.6.   КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Учесници у имплементацији развоја комуналне инфраструктуре су: општина 
Бабушница са ресорним општинским службама (носилац имплементације); локална предузећа и 
организације надлежне за комуналне делатности; регионална институција надлежна за формирање 
и управљање регионалним центром бр. 20 за санитарно збрињавање чврстог комуналног отпада; 
министарство надлежно за заштиту животне средине и просторно планирање. 
 
 
2.2.3.3.7.   ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 

1.  За заштиту животне средине учесници у имплементацији су: министарство 
надлежно за заштиту животне средине и просторног планирања (носилац имплементације); ЈВП 
"Србија воде"; Завод за заштиту природе Србије; институције овлашћене за израду процена 
утицаја на животну средину; општинске инспекцијске службе, општинско јавно комунално 
предузеће; Републичка агенција за воде; Фонд за развој Републике Србије, заинтересовани 
инвеститори и донатори. 

2.  За заштиту природних добара учесници у имплементацији су: Завод за заштиту 
природе Србије (носилац имплементације); локална самоуправа, општинска предузећа, јавна 
комунална предузећа, министарство надлежно за заштиту животне средине и просторног 
планирања, Фонд за развој Републике Србије, министарство културе, информисања и 
информационог друштва. 

3.  За заштиту непокретних културних добара учесници у имплементацији су: 
ресорне службе надлежне општине (носилац имплементације); надлежни завод за заштиту 
споменика културе; регионални музеји; остале установе са делатношћу из области културе; 
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туристичке асоцијације; образовне институције; министарство културе; Централни институт за 
конзервацију; Републички завод за заштиту споменика културе; Археолошки институт Београд; 
Завод за проучавање културног развитка; Туристичка организација Србије. 
2.2.3.3.8.   ОДБРАНА ЗЕМЉЕ  И  ЗАШТИТА ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

1.  За одбрану земље учесници у имплементацији су: надлежне републичке, регионалне 
и општинске институције. 

2.  За заштиту од елементарних непогода учесници у имплементацији су: надлежне 
републичке институције и локална самоуправа са овлашћеним институцијама. 

2.2.3.4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

2.2.3.4.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 

Планско - програмске развојне мере 
- стратегија коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта; 
- програм газдовања шумама и пошумљавања земљишта у приватном власништву; 
-  планови и програми надлежних министарстава. 
Правна регулатива 

- пратећи правни акти за истраживања и експлоатацију. 
Економско - финансијске мере 
- средства из државног буџета; 
-  учешће заинтересованих инвеститора. 
Организационе мере 
- строго контролисање коришћења пољопривредног, шумског и водног земљишта; 
- успостављање агро-мониторинг система, уз унапређење организације надлежних 

општинских служби, у циљу ефикасније контроле коришћења пољопривредног земљишта; 
-  активирање спреге држава-Општина ради коришћења ресурса лековитог фактора у 

овиру туристичке понуде. 
2.2.3.4.2.   СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

1. СТАНОВНИШТВО  
Планско- програмске развојне мере  
-  покретање иницијативе за доношење и спровођење посебних мера популационе 

политике на државном нивоу, које се тичу депопулационих подручја; 
-  доношење програма и мера популационе политике на локалном нивоу. 
Правна регулатива 
-  усклађивање са нормативима и стандардима у просвети и здравству; 
-  правно обезбеђење давалаца и корисника услуга социјалне заштите. 
Економско - финансијске мере 
-  ангажовање државних и општинских средстава. 
Организационе мере 
- обезбеђење површина за формирање нових домаћинстава; 
-  адекватна саобраћајна опремљеност подручја; 
-  обезбеђеност функција и доступност објеката јавних служби и развој мобилних 

форми установа; 
- стварање просторних услова у оквиру грађевинских подручја насеља, за чисте 

производње, радно-складишне-трговинске комплексе, ради отварања нових радних места; 
-  развој разних видова туризма, као допунских могућности зараде пољопривредног 

становништва. 
2. МРЕЖА НАСЕЉА 
Реализација диференцирања и развоја мреже насеља у зависности је од остварења 

планско-програмских развојних мера, правне регулативе, економских и организационих мера у 
свим осталим областима. 

2. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  

Планско - програмске развојне мере 
- дефинисање стратегије развоја јавних служби у складу са локалним условима. 
Правна регулатива 
- усклађивање са нормативима и стандардима у образовању и здравству; 
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- правно обезбеђење давалаца и корисника услуга социјалне заштите. 
Економско - финансијске мере 
- ангажовање средстава државе, Општине и приватних инвеститора. 
Организационе мере 
- развој интегрисаних програма развоја мреже услуга и објеката јавних служби 

(здравствене и социјалне заштите, образовања и културе и др); 
- укључивање приватног сектора у пружање услуга јавних служби и коришћења 

објеката у јавној својини; 
-  реконструкција и модернизација подручних школа у складу са нормативима; 
-  организовање специјализованог, субвенционираног превоза ученика; 
-  грађевинска и функционална реконструкција амбуланти;  
-  организовање различитих видова заједничког становања старих људи у центрима 

заједница насеља; 
-  развој мобилних форми установа у предшколском образовању. 

2.2.3.4.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Планско - програмске развојне мере 
- програм развоја пољопривредне производње; 
- програм развоја сточарства. 
Правна регулатива 
-  доношење општинских прописа који стимулишу улагања у привредни развој. 
Економско - финансијске мере 
- пореске олакшице и мере кредитно - монетарне политике у функцији привлачења 

домаћег и страног капитала; 
-  дефинисање кредитно - монетарне политике у функцији фаворизовања улагања у 

мала предузећа; 
- коришћење средстава из предприступних и структурних фондова ЕУ; 
- могућности удруживања и партнерство јавно-приватног сектора. 
Организационе мере 
- формирање савета за развој села и центра за пољопривреду; 
- перманентна едукација становништва и стална обука предузетника у погледу 

техничко-технолошких достигнућа у пољопривредној производњи и могућностима развоја 
пословања; 

- оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа; 
- ревитализација и интензивирање развоја сточарства; 
- заснивање плантажа лековитог биља; 
- развој рибарства; 
- развој пчеларства; 
- модернизација постојећих прерађивачких капацитета и изградња нових у насељима 

која поседују развојне потенцијале; 
- организационе активности надлежних државних и општинских институција за 

привлачење домаћих и страних инвеститора; 
-  планирање и уређивање грађевинског земљишта на постојећим и новим локацијама; 
-  развој мреже објеката за снабдевање, посебно у центрима заједница насеља; 
-  реализација програма сеоског туризма; 
-  реализација програма домаће радиности. 

2.2.3.4.4.   ТУРИЗАМ 

Планско - програмске развојне мере 
-  израда Програма развоја туризма; 
- мере за активирање интереса корисника одређених потенцијала у овом простору. 
Правна регулатива 
- проглашење Звоначке бање за бању. 
Економско - финансијске мере 
-  усмеравање инвестиција државе;  
-  усмеравање инвестиција локалних заједница; 
-  учешће корисника одређених видова туристичке понуде; 
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- учешће туристичких привредника, правних и приватних лица у  уређењу и опремању 
овог простора, на основу одговарајућих система накнада за коришћење. 

Организационе мере 
- организовано деловање општине Бабушница, општине Димитровград и државе. 

2.2.3.4.5.   САОБРАЋАЈНА И ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 
Планско - програмске развојне мере 
- укључивање у договор општина које су ван граница Просторног плана за доградњу и 

модернизацију саобраћајне мреже која се пружа на ширем простору; 
-  програм мониторинга квалитета воде река и притока; 
- програм и пројекти регулације и уређења водотокова; 
- средњорочни и годишњи програм развоја водоводне и канализационе 

инфраструктуре; 
- план ерозионих подручја и програм антиерозионог уређења подручја; 
 - израда одговарајућих планова и програма у области свих инфраструктурних система. 
Нормативне мере 
- одлука Општине о приступању модернизацији локалне путне мреже;  
- одлуке Општине о приступању изради планске и пројектне документације за 

поједине инфраструктурне системе, њиховом функционисању и одржавању; 
- одређивање зона санитарне заштите изворишта. 
Економско - финансијске мере 
- средства државе, Округа и Општине; 
- инвестициони кредити, посебни фондови; 
- средства Европске банке за реконструкцију и развој, фискална и кредитна политика, 

којом ће се омогућити локалној самоуправи развија водопривредну, енергетску, 
телекомуникациону и комуналну инфраструктуру; 

- средства од наплате услуга; 
- коришћење средстава ЕПС-а; 
- средства предузећа "Телеком-Србија", на основу динамичког плана за реализацију 

магистралних објеката. 
Организационе мере   
- програмирање приоритетних улагања на нивоу мреже локалних путева; 
- израда планске и техничке документације за саобраћајне коридоре (друмске, 

бициклистичке) на тероторији Општине; 
- припрема земљишта за инфраструктурно опремање. 

 
2.2.3.4.6.    ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРЕДЕЛИ 

Планско - програмске развојне мере 
- израда програма заштите животне средине. 
Правна регулатива 
- доношење одлука о изради програма заштите животне средине и подручја са 

специфичним природним одликама; 
-  одлука о финансирању. 
Економско - финансијске мере 
- учешће општине Бабушница; 
- учешће ресорних министарстава; 
- учешће заинтересованих инвеститора; 
- увођење и примена принципа "загађивач плаћа", по коме су загађивачи дужни да 

санирају штету коју су проузроковали, уз коришћење средстава добијених на овај начин за 
инвестирање у заштиту животне средине. 

Организационе мере 
- утврђивање критеријума за одређивање броја и распореда мерних места; 
- укључивање правних и физичких лица у заштиту животне средине и предела. 
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2. ПРИРОДНА ДОБРА 

Планско - програмске развојне мере 
-  политика министарства надлежног за заштиту животне средине. 
Правна регулатива 
- уредбе о стављању под заштиту. 
Економско - финансијске мере 
- учешће општине Бабушница; 
-  учешће ресорног министарства. 
Организационе мере 
-  активности на основу плана рада Завода за заштиту природе. 
 
3. КУЛТУРНА ДОБРА 

Планско - програмске развојне мере  
- дефинисање програма укључивања заштићених и евидентираних непокретних 

културних добара у туристичку понуду општине и јавни живот. 
Правна регулатива 
- заштита проглашењем и уписивањем у регистар. 
Економско - финансијске мере 
- средства Општине; 
- програмско усмеравање средстава из државног буџета. 
Организационе мере 
- активности надлежног завода за заштиту споменика културе; 
- активности институција културе и Туристичке организације Србије. 

 
2.2.3.4.7.    ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И  ЗАШТИТА ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

Планско - програмске развојне мере 
- дефинисање планова одбране и заштите на локалном нивоу. 
Правна регулатива 
-  доношење недостајућих одлука у складу са ресорним законима. 
Економско - финансијске мере 
- средства општине Бабушница; 
- програмско усмеравање средстава из државног буџета; 
- средства надлежних институција. 
Организационе мере 
- активности надлежног министарства. 
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