
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
ГОДИНА  XХIХ  БРОЈ 21 

 
          15. октобар 2008. 
 

 
                    ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
176. На основи члана 54. Закона о планирању и 
изградњи  (�Службени гласник РС�, број 47/2003 и 
34/06), члана 17. Статута општине Ваљево 
(�Службени гласник општине Ваљево�, број 
3/2002), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 11.септембра 2008. године, донела је: 
 

 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДИВЧИБАРЕ 
 

1. 
I  УВОД 
Овим планом се утврђује обухват просторне 
целине Туристичког центра Дивчибаре са 
елементима плана детаљне регулације Целина I и 
II, уређује као грађевинско земљиште, издваја 
земљиште за јавне и остале намене, утврђују 
правила грађења и уређења.   

 

II  ПРАВНИ  И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
2. 

Правни основ за израду и доношење Плана 
генералне регулације за Туристички центар 
Дивчибаре са елементима плана детаљне 
регулације Целина I и II, садржи се у: 

• Одредби члана 39. �Закона о планирању и 
изградњи� (�Службени гласник РС�, број 
47/03) ; 

• Одлуци о грађевинском земљишту  у 
границама Генералног плана;  

• Правилнику о садржини, начину израде, 
начину вршења стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину 
стављања плана на јавни увид  (�Службени 
гласник РС�, број 56/04) ; 

3. 
Плански основ за израду и доношење Плана 
генералне регулације за Туристички центар 
Дивчибаре са елементима плана детаљне 
регулације Целина I и II, садржи се у: 
• Стратегији развоја туризма Републике Србије; 
• Просторном плану Општине Ваљево 

(�Службени гласник Општине Ваљево�, број 
14/07) ; 

• Програму за израду урбанистичког плана 
Туристичког центра Дивчибаре, 2007 ; 

• Мастер плану Туристичког центра Дивчибаре. 

 
III  ЦИЉЕВИ ПЛАНА 

4. 
Програмом за израду урбанистичког плана 
Туристичког центра Дивчибаре,а, на основу 
�Стратегије развоја туризма Републике Србије�, 
намена предметне просторне целине која  припада 
Југозападном кластеру (од укупно четири кластера 
Војводина, Београд, Југозападна  Србија и 
Југоисточна Србија), је садржана у:   

5. 
Општим  циљевима и инструментима развоја 
туризма Дивчибара 
У складу са Стратегијом развоја туризма Србије, 
Просторним планом Општине Ваљево, циљ 
организације и уређења простора јесте 
ревитализација и санација туристичког центра 
Дивчибаре на туристичкој мапи Србије, према 
потенцијалима природних и створених вредности и 
дугорочним потребама економског и социјалног 
развоја. 
Остварење тог циља постићи ће се: 

• санацијом и активирањем постојећих 
створених потенцијала у смислу подизања 
квалитета и разноврсности туристичке 
понуде; 

• стимулацијом повољности инвестирања у 
туристичке објекте; 

•  афирмацијом Дивчибара као туристичког 
центра у функцији и погодностима за све 
категорије туриста; 

•  афирмацијом Дивчибара као 
традиционалне ваздушне бање без 
еколошких ексидената; 

•  снажном афирмацијом традиционалног 
концепта викенд туризма, великом 
разноврсном понудом у свим годишњим 
добима; 

• знатно бољу валоризацију географско-
саобраћајног положаја;  

• маркетиншком презентацијом туристичке 
понуде;  
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6. 
Стратешке  поставке уређења и изградње 

насеља 
Суштинско питање је промена тенденција у 
досадашњем развоју. Основно опредељење је даље 
унапређење и изградња центра, на принципима 
урбанистичке организације туристичког центра, са 
прецизираним инфраструктурним, 
супраструктурним капацитетима и јасно 
дефинисаном понудом. Такође је неопходно 
стварање одговарајућег амбијента за инвестирање 
(са стимулативним мерама) и кроз маркетиншку 
презентацију.  

7. 
Стратешки  циљеви су:  

• капацитет туристичког центра 
(средњег нивоа, мањег од Златибора 
већег од Сувог Рудишта) са око 15.000 
једновремених корисника;  

• обезбеђење  планских докумената који 
усмеравају изградњу и уређење простора 
по принципима основне намене-
туристичког центра;  

• контрола спровођења тих циљева; 
• заустављање, урбанистичким 

инструментима, даљег ширења викенд 
зона. Обезбедити у већ формираним 
енклавама, услове развоја до 1/3 укупног 
смештајног капацитета (параметар је број 
корисника); 

• забрана спајања ,,енклава,, викенд 
градње; 

• формирање зона забрањене изградње, 
по условима Завода за заштиту природе 
на шумском земљишту, деловима 
квалитених утрина и ливада; 

• формирање зона рестриктивне 
изградње са условљавањем дефинисаних 
туристичких услуга (клубског типа), које 
ће имати рестриктивне урбанистичке 
параметре у смислу величине парцеле за 
планирану делатност; 

• стимулисање формирања изградње на 
атрактивним локацијама.  

 
8. 

Посебни циљеви  плана су: 
• утврђивање високих стандарда постојећих и 

планираних објеката сходно Закону о туризму 
(Службени гласник РС, број 35/94) а односи се 
на категоризацију објеката туризма и то за 
ниво до пет звездица;  

• планирање и изградња јавних, култирних, 
здравствених, комуналних, рекреативних и 
спортских садржаја као и  садржаја 
туристичких услуга у функцији предходно 
наведених  високих стандарда;  

• планирање и изградња саобраћајне 
инфраструктуре, са јасном функционалном 
сегрегацијом саобраћајне мреже; 

• дислоцирање паркирања и гаражирања у 
највећој мери по ободу центра и то 
превасходно у колективним вишеетажним 
гаражама; 

• утврђивање високих стандарда за заштиту 
животне средине и то у области 
топлификације, аутомобилског саобраћаја, 
комуналне хигијене и заштите од буке кроз 
планске инструменте и мере за сваку 
појединачну област; 

• утврђивање планских инструмената и мера, 
правила изградње и стандарда, облика и типа 
архитектонског обликовања, за санацију 
бесправно и неплански подигнутих објеката, 
нарочито комплекса викенд насеља.  

 
 
IV  ОБУХВАТ ПЛАНА 

9. 
Граница плана је утврђена правно и физички, 
или, као граница катастарске парцеле, или, 
линијом преко катстарске парцеле (када она у 
целини не припада плану) која спаја две геодетске 
тачке (темена) суседних парцела. Граница плана 
утврђена је и координатама преломних тачака.  

 
10. 

Попис детаљних листова Катастарског радног  
оригинала Општине Ваљево:  
Катастарска општина Дивчибаре ДЛ број Ш2, 1: 
1000 
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11. 
Координате границе 

Списак координата преломних тачака границе Плана генералне регулације, КО Дивчибаре
: 

   
 460,7418194.73,4886602.60,460.00 
 459,7418187.06,4886609.99,459.00 
 458,7418150.15,4886589.95,458.00 
 457,7418141.21,4886585.08,457.00 
 456,7418113.67,4886570.14,456.00 
 455,7418081.37,4886552.94,455.00 
 454,7418039.37,4886529.54,454.00 
 453,7418037.23,4886532.05,453.00 
 452,7418026.29,4886542.78,452.00 
 451,7418016.23,4886549.43,451.00 
 450,7418010.96,4886551.51,450.00 
 
 449,7417996.67,4886557.03,449.00 
 448,7417985.38,4886559.26,448.00 
 447,7417964.35,4886563.37,447.00 
 446,7417959.49,4886566.05,446.00 
 445,7417947.18,4886572.86,445.00 
 444,7417945.07,4886570.79,444.00 
 443,7417939.94,4886535.66,443.00 
 442,7417936.09,4886509.26,442.00 
 441,7417934.47,4886498.18,441.00 
 440,7417939.26,4886475.13,440.00 
 
 439,7417940.43,4886469.49,439.00 
 438,7417940.62,4886443.56,438.00 
 437,7417940.79,4886420.59,437.00 
 436,7417940.70,4886408.19,436.00 
 435,7417955.81,4886389.09,435.00 
 434,7417974.14,4886386.08,434.00 
 433,7417985.86,4886375.91,433.00 
 432,7418006.96,4886375.92,432.00 
 431,7418038.88,4886394.58,431.00 
 430,7418099.06,4886410.45,430.00 
 
  429,7418099.06,4886410.45,429.00 
 428,7418168.97,4886391.31,428.00 
 427,7418193.26,4886360.33,427.00 
 426,7418215.46,4886334.58,426.00 
 425,7418235.50,4886320.50,425.00 
 424,7418274.38,4886297.72,424.00 
 423,7418301.01,4886275.78,423.00 
 422,7418312.20,4886266.56,422.00 
 421,7418332.71,4886249.34,421.00 
 420,7418363.61,4886224.17,420.00 
 
 419,7418397.78,4886200.32,419.00 
 418,7418414.14,4886180.25,418.00 
 417,7418441.96,4886138.70,417.00 
 416,7418454.02,4886122.07,416.00 
 415,7418482.40,4886088.86,415.00 
 414,7418491.64,4886068.48,414.00 
 413,7418512.12,4886035.36,413.00 
 412,7418524.04,4886020.96,412.00 
 411,7418509.51,4886994.77,411.00 
 410,7418509.51,4886994.77,410.00 
 

 
 200,7421007.40,4885800.49,200.00 
 199,7421049.96,4885803.45,199.00 
 198,7421093.10,4885806.98,198.00 
 197,7421113.65,4885818.94,197.00 
 196,7421130.96,4885865.47,196.00 
 195,7421131.69,4885900.65,195.00 
 194,7421120.82,4885942.19,194.00 
 193,7421099.85,4885975.85,193.00 
 192,7421086.90,4886017.08,192.00 
 191,7421083.30,4886060.75,191.00 
 
 190,7421087.61,4886104.24,190.00 
 189,7421095.77,4886127.40,189.00 
 188,7421113.87,4886143.64,188.00 
 187,7421135.44,4886175.83,187.00 
 186,7421146.54,4886201.05,186.00 
 185,7421163.65,4886235.72,185.00 
 184,7421168.81,4886274.72,184.00 
 183,7421197.19,4886315.91,183.00 
 182,7421224.96,4886329.83,182.00 
 181,7421260.17,4886341.84,181.00 
 
  
 230,7420832.31,4885071.69,230.00 
 229,7420845.89,4885086.32,229.00 
 228,7420863.01,4885106.11,228.00 
 227,7420863.04,4885122.12,227.00 
 226,7420852.45,4885158.77,226.00 
 225,7420847.81,4885171.39,225.00 
 224,7420834.88,4885185.95,224.00 
 223,7420809.37,4885214.54,223.00 
 222,7420779.94,4885238.42,222.00 
 221,7420763.69,4885261.33,221.00 
 
 220,7420756.36,4885279.91,220.00 
 219,7420742.30,4885310.17,219.00 
 218,7420742.11,4885335.74,218.00 
 217,7420745.95,4885354.55,217.00 
 216,7420752.77,4885368.89,216.00 
 215,7420760.66,4885407.69,215.00 
 214,7420757.56,4885425.44,214.00 
 213,7420762.07,4885436.45,213.00 
 212,7420775.32,4885445.82,212.00 
 211,7420788.56,4885455.18,211.00 
 
 210,7420798.68,4885471.36,210.00 
 209,7420892.13,4885570.94,209.00 
 208,7420912.89,4885593.07,208.00 
 207,7420944.57,4885624.14,207.00 
 206,7420934.83,4885667.67,206.00 
 205,7420946.00,4885695.19,205.00 
 204,7420993.91,4885744.79,204.00 
 203,7420994.77,4885749.96,203.00 
 202,7420997.79,4885776.24,202.00 
 201,7420998.22,4885787.87,201.00 
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 409,7418494.35,4886982.47,409.00 
 408,7418493.84,4886977.83,408.00 
 407,7418474.73,4886952.99,407.00 
 406,7418435.95,4886926.44,406.00 
 405,7418404.87,4886905.88,405.00 
 404,7418395.42,4886899.63,404.00 
 403,7418350.83,4886878.29,403.00 
 402,7418355.37,4886852.03,402.00 
 401,7418359.33,4886829.15,401.00 
 400,7418363.34,4886795.54,400.00 
 
 399,7418463.61,4886142.47,399.00 
 398,7418466.17,4886139.78,398.00 
 397,7418454.02,4886122.07,397.00 
 396,7418482.40,4886088.86,396.00 
 395,7418491.64,4886068.48,395.00 
 394,7418512.12,4886035.36,394.00 
 393,7418524.04,4886020.96,393.00 
 392,7418509.51,4885994.77,392.00 
 391,7418505.64,4885992.79,391.00 
 
 390,7418494.35,4885982.47,390.00 
 389,7418493.84,4885977.83,389.00 
 388,7418474.73,4885957.99,388.00 
 387,7418435.95,4885926.44,387.00 
 386,7418404.87,4885905.88,386.00 
 385,7418395.42,4885899.63,385.00 
 384,7418350.83,4885878.29,384.00 
 383,7418359.33,4885829.15,383.00 
 382,7418365.20,4885779.90,382.00 
 381,7418386.52,4885734.64,381.00 
 
 380,7418410.32,4885691.42,380.00 
 379,7418434.82,4885647.78,379.00 
 378,7418438.62,4885637.08,378.00 
 377,7418451.58,4885600.56,377.00 
 376,7418466.78,4885574.82,376.00 
 375,7418486.71,4885552.89,375.00 
 374,7418483.92,4885549.85,374.00 
 373,7418449.54,4885516.85,373.00 
 372,7418430.33,4885488.68,372.00 
 371,7418420.74,4885446.71,371.00 
 
 370,7418427.75,4885387.20,370.00 
 369,7418428.01,4885377.20,369.00 
 368,7418412.83,4885353.39,368.00 
 367,7418388.28,4885323.97,367.00 
 366,7418384.17,4885263.78,366.00 
 365,7418383.74,4885225.10,365.00 
 364,7418504.49,4885237.01,364.00 
 363,7418498.64,4885221.36,363.00 
 362,7418507.60,4885222.26,362.00 
 361,7418510.64,4885226.02,361.00 
 
 360,7418574.81,4885238.73,360.00 
 359,7418594.13,4885224.02,359.00 
 358,7418600.60,4885212.54,358.00 
 357,7418609.46,4885202.88,357.00 
 356,7418628.21,4885178.96,356.00 
 355,7418640.98,4885156.26,355.00 
 354,7418639.47,4885125.61,354.00 

 180,7421259.23,4886345.60,180.00 
 179,7421269.44,4886370.48,179.00 
 175,7421258.32,4886401.31,175.00 
 177,7421258.30,4886427.05,177.00 
 176,7421249.99,4886448.03,176.00 
 175,7421259.33,4886480.77,175.00 
 174,7421263.65,4886511.68,174.00 
 173,7421282.65,4886558.85,173.00 
 172,7421297.12,4886600.97,172.00 
 171,7421255.07,4886663.05,171.00 
 
 170,7421217.21,4886662.89,170.00 
 169,7421204.00,4886662.99,169.00 
 168,7421179.67,4886673.09,168.00 
 167,7421148.14,4886691.57,167.00 
 166,7421108.34,4886695.61,166.00 
 165,7421076.55,4886699.28,165.00 
 164,7421042.72,4886715.35,164.00 
 163,7421029.99,4886718.42,163.00 
 162,7421003.20,4886724.86,162.00 
 161,7421025.61,4886647.57,161.00 
 
 160,7421003.13,4886655.87,160.00 
 159,7420950.60,4886663.07,159.00 
 158,7420913.53,4886664.47,158.00 
 157,7420890.78,4886699.63,157.00 
 156,7420874.01,4886731.40,156.00 
 155,7420872.56,4886734.17,155.00 
 154,7420856.75,4886746.10,154.00 
 153,7420841.69,4886757.45,153.00 
 152,7420824.86,4886770.14,152.00 
 151,7420825.56,4886787.99,151.00 
 
 150,7420804.44,4886783.51,150.00 
 149,7420803.05,4886753.85,149.00 
 148,7420764.63,4886761.00,148.00 
 147,7420752.13,4886776.26,147.00 
 146,7420737.43,4886789.55,146.00 
 145,7420733.97,4886797.54,145.00 
 144,7420726.40,4886766.59,144.00 
 143,7420720.37,4886747.67,143.00 
 142,7420718.92,4886723.51,142.00 
 141,7420716.55,4886703.82,141.00 
 
 140,7420708.59,4886681.63,140.00 
 139,7420699.84,4886663.42,139.00 
 138,7420690.49,4886644.14,138.00 
 137,7420675.44,4886623.69,137.00 
 136,7420648.21,4886586.31,136.00 
 135,7420625.28,4886588.35,135.00 
 134,7420621.64,4886594.75,134.00 
 133,7420608.24,4886618.31,133.00 
 132,7420601.60,4886627.36,132.00 
 131,7420581.40,4886670.57,131.00 
 
 130,7420500.00,4886600.00,130.00 
 129,7420457.91,4886558.92,129.00 
 128,7420451.74,4886552.90,128.00 
 127,7420432.33,4886542.74,127.00 
 126,7420414.44,4886530.57,126.00 
 125,7420396.19,4886520.93,125.00 
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 353,7418636.43,4885112.59,353.00 
 352,7418631.94,4885103.30,352.00 
 351,7418606.35,4885082.55,351.00 
 
 350,7418573.77,4885044.29,350.00 
 349,7418532.44,4885015.75,349.00 
 348,7418514.91,4884992.59,348.00 
 347,7418504.00,4884958.88,347.00 
 346,7418506.92,4884944.87,346.00 
 345,7418519.30,4884914.66,345.00 
 344,7418529.49,4884871.41,344.00 
 343,7418515.52,4884796.13,343.00 
 342,7418518.44,4884733.46,342.00 
 341,7418519.10,4884696.39,341.00 

 
 340,7418517.79,4884692.72,340.00 
 339,7418494.81,4884685.76,339.00 
 338,7418466.44,4884679.42,338.00 
 337,7418458.24,4884679.42,337.00 
 336,7418416.39,4884679.42,336.00 
 335,7418418.29,4884648.71,335.00 
 334,7418437.64,4884614.36,334.00 
 333,7418439.55,4884611.76,333.00 
 332,7418455.17,4884581.88,332.00 
 331,7418440.37,4884577.37,331.00 
 
 330,7418476.28,4884519.59,330.00 
 329,7418500.13,4884485.53,329.00 
 328,7418503.41,4884481.71,328.00 
 327,7418530.65,4884450.03,327.00 
 326,7418547.21,4884419.19,326.00 
 325,7418558.39,4884415.14,325.00 
 324,7418576.43,4884404.99,324.00 
 323,7418580.54,4884391.45,323.00 
 322,7418591.29,4884357.52,322.00 
 321,7418607.13,4884332.55,321.00 
 
320,7418612.47,4884321.89,320.00 

 319,7418615.30,4884323.32,319.00 
 318,7418620.26,4884315.63,318.00 
 317,7418644.81,4884327.17,317.00 
 316,7418686.99,4884325.91,316.00 
 315,7418714.28,4884317.84,315.00 
 314,7418754.49,4884287.14,314.00 
 313,7418768.75,4884275.66,313.00 
 312,7418785.28,4884268.07,312.00 
 311,7418794.86,4884266.06,311.00 
 
 310,7418805.22,4884265.42,310.00 
 309,7418828.25,4884268.72,309.00 
 308,7418843.70,4884270.94,308.00 
 307,7418864.93,4884278.08,307.00 
 306,7418881.34,4884287.80,306.00 
 305,7418903.29,4884304.12,305.00 
 304,7418929.97,4884318.28,304.00 
 303,7418938.92,4884319.48,303.00 
 302,7418967.39,4884323.05,302.00 
 301,7419008.78,4884324.96,301.00 
 
 300,7419031.88,4884333.04,300.00 
 299,7419052.17,4884339.09,299.00 

 124,7420399.74,4886475.87,124.00 
 123,7420398.73,4886473.95,123.00 
 122,7420384.50,4886446.81,122.00 
 121,7420380.59,4886424.65,121.00 
 
 120,7420377.25,4886405.71,120.00 
 119,7420373.28,4886383.26,119.00 
 118,7420360.89,4886391.73,118.00 
 117,7420340.89,4886404.68,117.00 
 116,7420331.71,4886415.55,116.00 
 115,7420323.34,4886424.92,115.00 
 114,7420316.40,4886433.84,114.00 
 113,7420292.62,4886463.70,113.00 
 112,7420288.03,4886479.50,112.00 
 111,7420285.73,4886494.73,111.00 
 
 110,7420227.38,4886454.09,110.00 
 109,7420147.76,4886388.75,109.00 
 108,7420137.10,4886379.83,108.00 
 107,7420117.43,4886363.38,107.00 
 106,7420111.99,4886359.46,106.00 
 105,7420098.99,4886350.11,105.00 
 104,7420086.01,4886340.78,104.00 
 103,7420077.41,4886334.60,103.00 
 102,7420072.19,4886344.50,102.00 
 101,7420059.37,4886368.81,101.00 
 
 100,7420040.27,4886354.23,100.00 
 99,7420030.80,4886347.00, 99.00 
 98,7420021.37,4886339.80, 98.00 
 97,7420012.71,4886333.19, 97.00 
 96,7419999.31,4886322.96, 96.00 
 95,7419988.16,4886314.45, 95.00 
 94,7419945.48,4886281.86, 94.00 
 93,7419921.21,4886277.99, 93.00 
 92,7419895.88,4886266.30, 92.00 
 91,7419829.87,4886216.15, 91.00 
 
 90,7419812.30,4886226.55, 90.00 
 89,7419793.52,4886237.66, 89.00 
 88,7419799.56,4886255.90, 88.00 
 87,7419807.29,4886284.44, 87.00 
 86,7419791.73,4886277.47, 86.00 
 85,7419780.08,4886310.87, 85.00 
 84,7419766.54,4886326.00, 84.00 
 83,7419752.83,4886346.55, 83.00 
 82,7419737.57,4886344.89, 82.00 
 81,7419718.02,4886342.04, 81.00 
 
 80,7419693.07,4886348.15, 80.00 
 79,7419676.88,4886351.02, 79.00 
 78,7419655.68,4886374.29, 78.00 
 77,7419624.64,4886400.68, 77.00 
 76,7419619.74,4886399.24, 76.00 
 75,7419601.51,4886388.75, 75.00 
 74,7419635.50,4886346.97, 74.00 
 73,7419614.04,4886332.17, 73.00 
 72,7419594.38,4886320.31, 72.00 
 71,7419586.54,4886305.93, 71.00 
 
 70,7419577.34,4886293.25, 70.00 
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 298,7419080.13,4884341.02,298.00 
 297,7419106.31,4884336.05,297.00 
 296,7419124.31,4884328.72,296.00 
 295,7419144.34,4884312.75,295.00 
 294,7419173.53,4884279.80,294.00 
 293,7419183.28,4884267.05,293.00 
 292,7419197.28,4884264.22,292.00 
 291,7419220.45,4884239.01,291.00 
 
 290,7419238.92,4884227.64,290.00 
 289,7419259.92,4884221.55,289.00 
 288,7419290.48,4884217.45,288.00 
 287,7419327.35,4884215.46,287.00 
 286,7419351.50,4884219.05,286.00 
 285,7419393.22,4884234.98,285.00 
 284,7419422.16,4884247.20,284.00 
 283,7419452.69,4884261.23,283.00 
 282,7419462.36,4884263.14,282.00 
 281,7419476.63,4884265.04,281.00 
 
 280,7419489.91,4884264.43,280.00 
 279,7419512.01,4884269.25,279.00 
 278,7419535.92,4884272.45,278.00 
 277,7419553.46,4884268.04,277.00 
 276,7419569.68,4884265.04,276.00 
275,7419587.10,4884264.23,275.00 

 274,7419602.28,4884262.15,274.00 
 273,7419616.54,4884257.62,273.00 
 271,7419666.20,4884229.05,271.00 
 272,7419644.17,4884239.62,272.00 
 
 270,7419682.58,4884222.31,270.00 
 269,7419689.00,4884218.10,269.00 
 268,7419726.74,4884201.40,268.00 
 267,7419780.92,4884177.37,267.00 
 266,7419968.34,4884081.83,266.00 
 265,7420009.23,4884056.27,265.00 
 264,7420049.96,4884031.95,264.00 
 263,7420079.65,4884019.29,263.00 
 262,7420086.68,4884018.49,262.00 
 261,7420099.73,4884000.00,261.00 
 
 260,7420107.16,4883984.13,260.00 
 259,7420152.10,4883962.02,259.00 
 258,7420191.46,4883965.44,258.00 
 257,7420231.60,4883980.91,257.00 
 256,7420266.23,4884028.54,256.00 
 255,7420272.63,4884038.60,255.00 
 254,7420302.08,4884069.70,254.00 
 253,7420343.95,4884085.60,253.00 
 252,7420381.00,4884078.35,252.00 
 251,7420415.45,4884103.70,251.00 
 
 250,7420452.55,4884137.10,250.00 
 249,7420497.22,4884203.79,249.00 
 248,7420679.43,4884255.44,248.00 
 247,7420812.08,4884273.54,247.00 
 246,7420896.50,4884365.30,246.00 
 246,7420823.58,4884548.26,246.00 
 245,7420801.68,4884616.32,245.00 
 244,7420779.62,4884684.27,244.00 

 69,7419490.56,4886339.07, 69.00 
 68,7419476.41,4886341.70, 68.00 
 67,7419458.62,4886343.94, 67.00 
 66,7419457.81,4886348.70, 66.00 
 65,7419393.33,4886335.84, 65.00 
 64,7419384.92,4886350.01, 64.00 
 63,7419377.95,4886379.10, 63.00 
 62,7419377.16,4886382.39, 62.00 
 61,7419366.52,4886395.84, 61.00 
 
 60,7419340.79,4886408.83, 60.00 
 59,7419314.56,4886416.16, 59.00 
 58,7419311.92,4886417.58, 58.00 
 57,7419321.86,4886426.15, 57.00 
 56,7419328.83,4886432.79, 56.00 
 55,7419336.07,4886439.69, 55.00 
 54,7419350.89,4886453.82, 54.00 
 53,7419376.93,4886468.88, 53.00 
 52,7419404.58,4886492.97, 52.00 
 51,7419423.50,4886509.72, 51.00 
 
 50,7419393.44,4886526.43, 50.00 
 49,7419362.85,4886543.44, 49.00 
 48,7419332.26,4886560.46, 48.00 
 47,7419328.70,4886562.44, 47.00 
 46,7419337.20,4886575.45, 46.00 
 45,7419358.48,4886608.39, 45.00 
 44,7419319.41,4886609.91, 44.00 
 43,7419311.88,4886597.11, 43.00 
 42,7419302.76,4886581.61, 42.00 
 41,7419295.13,4886568.63, 41.00 
 
 40,7419287.29,4886555.30, 40.00 
 39,7419270.83,4886533.10, 39.00 
 38,7419253.22,4886509.37, 38.00 
 37,7419240.28,4886491.91, 37.00 
 36,7419255.62,4886477.20, 36.00 
 35,7419249.69,4886470.86, 35.00 
 34,7419231.22,4886450.33, 34.00 
 33,7419219.14,4886428.00, 33.00 
 32,7419210.27,4886412.18, 32.00 
 31,7419208.99,4886412.72, 31.00 
 
 30,7419202.34,4886416.54, 30.00 
 29,7419159.78,4886440.99, 29.00 
 28,7419149.63,4886433.92, 28.00 
 27,7419149.58,4886431.32, 27.00 
 26,7419149.41,4886420.94, 26.00 
 25,7419155.57,4886412.49, 25.00 
 24,7419149.40,4886399.27, 24.00 
 23,7419141.91,4886389.60, 23.00 
 22,7419109.67,4886364.86, 22.00 
 21,7419080.48,4886345.86, 21.00 
 
 20,7419056.94,4886335.49, 20.00 
 19,7418989.25,4886301.91, 19.00 
 18,7418947.78,4886298.24, 18.00 
 17,7418925.67,4886291.09, 17.00 
 16,7418878.55,4886283.09, 16.00 
 15,7418841.39,4886287.07, 15.00 
 14,7418806.96,4886281.16, 14.00 
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 243,7420792.50,4884802.65,243.00 
 242,7420784.22,4884815.94,242.00 
 241,7420785.39,4884834.98,241.00 
 
 240,7420782.15,4884872.58,240.00 
 239,7420773.47,4884908.41,239.00 
 238,7420774.91,4884916.90,238.00 
 237,7420772.40,4884929.99,237.00 
 236,7420768.37,4884960.03,236.00 
 235,7420757.91,4884986.39,235.00 
 234,7420755.79,4885000.29,234.00 
 233,7420759.85,4885008.53,233.00 
 232,7420761.97,4885014.21,232.00 
 231,7420818.40,4885062.31,231.00 
 

 13,7418790.30,4886280.79, 13.00 
 12,7418779.18,4886278.57, 12.00 
 11,7418776.79,4886279.29, 11.00 
 
 10,7418764.09,4886250.66, 10.00 
 9,7418755.69,4886221.77, 9.00 
 8,7418742.21,4886187.85, 8.00 
 7,7418727.27,4886187.50, 7.00 
 6,7418689.39,4886193.53, 6.00 
 5,7418657.20,4886186.36, 5.00 
 4,7418619.18,4886171.42, 4.00 
 3,7418589.06,4886158.41, 3.00 
 2,7418490.99,4886213.48, 2.00 
 1,7418477.63,4886215.85, 1.00 
 
 

 
12. 

Бројеви парцела које формирају границу ПГР 
Попис катастарских парцела које формирају 
границу плана генералне регулације, листова 
Катастарског радног оригинала Општина Ваљево, 
Катастарска Општина Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) :  
175/17, 175/7, 175/8, 175/10, 175/11, 153/39, 276/3, 
275/3, 153/32, 295/5, 295/7, 295/2, 153/45, 153/44, 
153/55, 153/48, 153/47, 153/49, 295/6, 153/56, 
153/46, 153/27, део кат.парц. 294/1, 293/1, 293/3, 
део кат.парц. 294/3, 294/4, 296, 297/1, део кат.парц. 
299/1, део кат.парц. 299/2, 298/1, део кат.парц. 
299/2, 424/1, 300/7, 300/39, 300/34, 300/37, 300/28, 
300/26, 300/25, 300/7, 414/25, 300/2, 300/18, 300/35, 
300/21, 300/2, 412/1, 401/6, 401/5, 401/10, 153/42, 
153/53, део кат.парц. 301/1, 301/5, 302/2, део 
кат.парц. 301/1, 302/1, 304/8, део кат.парц. 126/1, 
126/2, 306/4, 306/1, 306/2, 308/1, део кат.парц. 
309/1, 309/2, део кат.парц. 342/2, 341, 338/1, 337/1, 
378, 378, 379, 378, 999/2, 380/2, 380/1, 381, 382, 
383/1, 383/2, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261/4, 
261/1, 262, 264, 265, 266, 267, 269/2, 177/11, 177/10, 
177/9, 177/8, 177/3, 177/7, 177/6, 177/5, 177/4. 
Катастарске парцеле јавног пута: 393 (јавни пут 
за рудник магнезита), 386 (јавни пут), 1034 
(регионални пут), 1028 (јавни пут), 1032 (јавни 
пут), 1033 (регионални пут), 1022 (јавни пут), 

Катастарске парцеле водопривреде: 398 
(кат.парц.Читлучки поток), 399 (кат.парц. поток 
Бела ламеница), 

13. 
Бројеви парцела које формирају границу 

Целина I и II 
Попис катастарских парцела које формирају 
границу Целина I и II део плана са елементима 
детаљне регулације, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре: 
Катастарске парцеле (целе и делови) :  
745/14, 745/13, 753, 757/1, 758, 761, 763, 771/1, део 
764, део 578/2, 578/1, 578/7, 578/4, део 578/2, део 
579/2, 578/6, 578/9, 579/1, 579/3, део 569/1, део 

568/3, део 590/2, 580/3, 580/1, 582/2, 420/4, део 419, 
417, 416, 407/2, 407/3, део 1033 (рег.пут), 405/1, део 
603/1, део 601/1, део 599/1, део 583, део 590/1, део 
585, 586/6, део 586/7, део 586/8, део 672, део 673/3, 
део 653/2, део 673/1, део 673/4, део 679, 675, 676, 
678, део 679, део 682/1, део, 667/1, део 666/2, део 
593/2, 652/2, део 650/1, 652/1, 649, део 642/2, део 
638/1, део 637/1, део 637/2, 644/2, 644/1, 644/6, 645, 
део 399 (чалачки поток), део 378,  део 1030 (бела 
каменица), део 378,  део 999/1, део 1030 (бела 
каменица), 979, 977/1, 977/2, 976, 999/1, 961, 956/1, 
део 948/7, део 948/9, део 948/1, део 948/13, део 
948/1, 943/1, 936/2, 934/1, део 929, део 902/1, 892, 
771/5, 771/3, 772, 773, 758, 757/1, 757/2, 757/1, 
750/1, део 794, 750/1. 

 
14. 

Напомена 
У случају не слагања бројева катастарских парцела 
са бројевима катастарских парцела са бројевим на 
графичком прилогу (копији катастарског радног 
оригинала у дигиталном облику), важи графички 
прилог. 

По усвајању плана надлежна геодетска служба 
општине Ваљево у сарадњи са надлежним органом 
општине, у цуљу инплементацију овог плана, 
извршиће све законом превиђене радње на 
катастарским плановима и оператима. 

 
15. 

Површина 
Површина обухвађена Планом генералне  
регулације износи, 573ха 64а.  Део плана који је 
утврђен са елементима детаљне регулације, износи  
97ха 22а (Целине I и II). 
 

Статус земљишта 
16. 

Одлуком о градском грађевинском земљишту  у 
границама генералног, земљиште има статус 
грађевинског земљишта. 
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Део земљиште у границама плана је државна 
својина, са корисничким правом правних и 
физичких лица. 

Део земљишта је у приватној својини. 

Овим планом грађевинско земљиште утврђује се 
на површини од 573ха 64а у граници плана.   

 

V ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

17. 
Целине претежних намена формиране су као важни 
инструменати општих и стратешких циљева. 
Простор Плана генералне регулације утврђено је у 
тринест целина. 

 
18. 

Целине 
1. ЦЕЛИНА I -   ЦЕНТАР ДИВЧИБАРА НА 

ЈЕЗЕРУ (по конкурсном решењу) са понудом 
летњег и зимског туризма,, Ривијера 
Дивчибара. Планирани су значајни објекти 
туристичке понуде: 
• вештачко језеро - (по конкурсном решењу) 
у долини испод Маринковића косе на делу 
водотока реке Бела каменица. 

• обала језера, са саверне стране, намењена је 
за изградњу будућег центра са објектима у 
низу, ивичне изградње, са локалима у 
приземљу и баштама у пешачкој зони. 
Непосредно уз обалу планирано је 
сунчалиште са сезонским наткривеним 
ресторанима. Друга, јужна страна обале, 
планирана је за мањи број ресторана са 
специфичном понудом, са сунчалиштем на 
обали. 

• тржни центар � специфичног облика и 
намене.   

• конгресно-пословни центар - са 
најреферентнијом понудом на ширем 
простору Србије са услугом и садржајем 
највише категорије; 

• велнес центар - хотел највише категорије 
(пет звездица) са мини-аквапарком, 
теренима за тенис, теренима за одбојку, 
мини жичаром; 

• зонама рестриктивне изградње (поља и 
утрине) са објектима клубског типа - 
објекти у функцији разноврсних 
туристичких услуга, ниске спратност, са 
специфичним понудама типа тенис клуб, 
гастрономски клуб, етно клуб, голф клуб, 
фитнес клуб и сл. Објекти се могу 
постављати на великим комплексима на 
највишој коти уз шумско земљиште са обе 
стран утрина и пољана; 

• скијашки центар са скијашким хотелима, 
стазама за рекреативце, децу, бордерском 
стазом за екстрим спортове ланглауф стазом, 
назначеним скијашким путевима као и 

обележеном стазом за моторне санке (првом 
у Србији); 

• духовн центар на локацији у близини 
Православне цркве. У непосредној близини 
храма треба формирати зону са 
анфитеатром, позорницом, етно рестораном 
и компементарним садржајима. Простор 
позорнице би у зимском периоду био место 
за постављање монтажног клизалишта; 

• мултифункционални центар за висинске 
припреме и организацију такмичења 
спортиста; са више могућих садржаја: зоо 
клуб, спорт и рекреација, културни садржаји 
и сл. 

2. ЦЕЛИНА II - СЕКУНДАРНИ ЦЕНТАР (са 
претежно административним - јавним 
садржајима) и то: 

• образовном наменом - основном школом, 
новом зоном за спорт (фискултурна сала); 

• здравственим наменом - дом здравља;  
• комуналном наменом: пошта, аутобуска 
станица, ватрогасна станица, шумарска 
служба, месна заједница, ТС35кW, такси 
станица, турист биро, полиција, јавна 
гаража, бензинска пумпа, комунала путна 
служба идр; 
• туристичком апартманском, хотелском и 

кампинг наменом; 
• услужном наменом; самопослуга; 

3. ЦЕЛИНА III- ЦЕЛИНА ЗДРАВЉА (са 
претежним наменама у области   
рековалесцентних здравствених и 
одмаралишних услуга деце и одраслих; 
комплекс са хотелима са развијеном 
службом медецинских услуга за 
рековалесценте, пензионере и то: 

• туристичком апартманском наменом, 
одмаралишта, клубска 
намена, викенд намена. 

4. ЦЕЛИНА IV-     ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ ( Голубац, Љути 
крш, Стражара);  

5. ЦЕЛИНА V-       ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ  ( Београдско 
насеље);  

6. ЦЕЛИНА VI-     ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ ( Голубац,  Љути 
крш, Стражара);  

7. ЦЕЛИНА VII-    ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ ( Голубац,  Љути 
крш, Стражара);  

8. ЦЕЛИНА VIII-  ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ ( Голубац,  Љути 
крш, Стражара);  

9. ЦЕЛИНА IX-     ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД 
НАМЕНЕ ( Голубац,  Љути 
крш, Стражара);  
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10.   ЦЕЛИНА X-   ПРЕТЕЖНО ВИКЕНД НАМЕНЕ 
( Голубац,  Љути крш, 
Стража) 

11.  ЦЕЛИНА XI-         ЕТНО НАМЕНЕ ( Питомине) 
12.  ЦЕЛИНА XII- ЦЕЛИНА ЗАБРАЊЕНЕ И 
РЕСТРИКТИВНЕ ГРАДЊЕ ( утринеи пољане 
Бели нарцис) 
објекти у функцији разноврсних туристичких 
услуга, ниске спратност, са  специфичним 
понудама типа тенис клуб, гастрономски клуб, 
етно клуб, голф клуб, фитнес клуб и сл. Објекти 
се могу постављати на великим комплексима на 
највишој коти уз шумско земљиште са обе 
стране утрина и пољана; 

13.ЦЕЛИНА XIII- ЦЕНТАР ПРЕТЕЖНО 
СПОРТСКЕ-СКИЈАШКЕ НАМЕНЕ ( Борова 
страна, Црни врх). 
скијашки центар са скијашким хотелима, 
стазама за рекреативце, децу, бордерском стазом 
за екстрим спортове, ланглауф стазом, 

назначеним скијашким путевима као и 
обележеном стазом за моторне санке; 

 
19. 
Зоне 

Критеријуми за зонирање простора у оквиру 
целина, успостављени су на основу:  

• затечене изграђености простора; 
• стечених обавеза реализованих према 

Генералном плану, 1999.; 
• конкурсном решењу идентитета 

Дивчибара, условима заштите природе, 
Мастер плану, Стратегији развоја туризма 
Србије и др;  

• морфолошких и природних потенцијала 
локација. 

 
 
 
 

 
20. 

Планиране зоне са следећим претежним наменама и потребним површинама су :  
 

  А ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ЈАВНОМ ЗЕМЉИШТУ према члану 20. Закона о експропријацији,  
(�Службени гласник РС� број  53/95) 

  1. Јавне површине у области образовања; 
  2. Јавне површине у области здравства; 
  3. Јавне површине у области социјалне заштите; 
  4. Јавне површине у области културе; 
  5. Јавне површине у област водопривреде; 
  6. Јавне површине у области саобраћаја;  
  7. Јавне површине за потребе државних органа; 
  8. Јавне површине за потребе локалних управа; 
  9. Јавне површине за енергетску инфраструктуру; 
  10. Јавне површине за ТТ и КДС  инфраструктуру 
  11. Јавне површине за потребе водоснабдевања; 
  12. Јавне површине за потребе канализације; 
  13. Јавне површине у области гасификације;  
  14. Јавне површине у области спорта;  
  Б ОСТАЛЕ НАМЕНЕ НА ОСТАЛОМ ЗЕМЉИШТУ   
  Туристичке услуге  
 хотели 
 клубови и етно клубови 
 апартмани 
   викенд намена 
 викенд етно намена 
    спорт и рекреација 
    зелене и шумске површине 

 

VI ЈАВНЕ НАМЕНЕ  НА ЈАВНОМ 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

21. 
У Плану генералне регулације, у прилогу ,,План 
јавних површина и јавним објектима са геодетским 
елементима за обележавање парцела, дефинисани 
су сви  плански елементи и то: осовине 

саобраћајница са координатама темена, 
површинама парцела, регулационим линијама. 
Овим планом утврђене су следеће намене на 
јавном земљишту за изградњу објеката, сходно 
члану 20. Закона о експропријацији, 53/95, и то у 
области: образовања, здравства, социјалне заштите, 
културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, 
енергетске и комуналне инфраструктуре, објеката 
за потребе државних органа и органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе. 
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1. Јавне површине у области образовања 
 

22. 
У оквиру Туристичког центра Дивчибаре изграђен 
је објекат основне школе капацитета 40 ученика 
четвороразредне наставе. За потребе деце 
школског узраста, ширег гравитационог подручја, 
планира се могућност проширења за потребе 
осмогодишње наставе, односно, повећање 
капацитета у наредном десетогодишњем периоду 
(по потреби) за већи број деце.  
Постојећи објекат је спратности П, БРГП  120 м2. 

 
23. 

Постојаћа парцела налази се у у Целини II, блок 
16ОШ . 
Овим планом предвиђа нова додатна површина за 
потребе школе, односно,  изградњу фискултурне 
сале и додатне зоне за спорт на отвореном 
простору.  
Планирана парцела за спорт и рекреацију, налази 
се у у Целини II, блок 16СПШ2. 

 
24. 

Постојећа грађевинска парцела јавног интереса у 
области образовања која је у границама плана и 
предмет је утврђивања кроз план генералне 
регулације:  
КО Дивчибаре: 578/3 (28а56 м2) постојећа парцела 
школе. 
Планиране катастарске парцеле јавног интереса у 
области образовања која је у границама плана и 
предмет је утврђивања кроз план генералне 
регулације за потребе проширења парцеле школе:  
КО Дивчибаре: 578/2 део (14а47м2), 569/4 (58м2) и 
569/2 део (13а46м2).  
Укупна планирана површина износи (28а 51м2).  

Нова планирана површина за проширење 
капацитета износи  (57а17м2). 

 
25. 

Намена: јавна намена у области образовања � 
четворогодишња школа са пратећим спортским 
садржајима и службеним апарманима за наставно 
особље (2х33м2). 
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком. 
Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту јавног пута, а 
најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, када се 
објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, неможе 
бити нижа од коте те саобраћајнице.  
Индекс заузетости за објекат школе 25%; 
Индекс изграђености за објекат школе 0.27; 
Висина објекта минимална 12 м, (од терена до 
слемена). 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. Сепаратних уређаја за 
пречишћавање. 
Архитектура:  за обликовање фасаде примењују 
се правила из овог плана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Стандарди: за обезбеђење простора за јавне намене у области образовања, које се дефинишу према броју деце 
запослених и гравитирајућих становника, примениће се следећи стандарди у планирању капацитета у моменту 
потребе проширења капацитета:
 
ОСНОВНА  
ШКОЛА  

Обухват 
становништва 

БРГП  Површина слободног простора за 
одмор 

НАПОМЕНА 

 % шлолске 
деце 

м2/уч м2/уч  

 10-22 6.0-8.0 15-20 (мин 100м2) За рад у једној смени 

 
 

26. 
Плански параметри простора за јавне намене у области образовања базира  се на планираном увећању 
становништва због веће понуде радних места до 2017. године, за 10 пута:   

• планирани број становника 1500; 
• 10% ученика од броја становника износи 150 ученика; 
• потребна површина парцела по критеријуму 20м2 / ученику (20м2х150уч) износи 30а; 
• потребна БРГП површина објекта по критеријуму 6м2 по ученику, за рад у једној смени, (6м2 х150 

уч) износи 900м2; (пет учионица); 
• потребна површина за објекат фискултурне сале 20х40м, износи 800м2. 
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oznaka Pm2 parcele  (Iz)  (Ii) BPO m2 BRGP m2 m2 slu`b.st. m2 {kol.pov. br.u~enika  m2/u~. m2/u~.sl.pr.
16O[ 2856 20% 0.3 571 857 80 777 150 5 15
16O[2 2851 29% 0.30 827 855 5.7 13
ukupno 5707 24% 0.30 1398 1712 80 777 150 10.9 29  

 
27. 

Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за јавне потребе намене у области образовања: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  OBRAZOVAWA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.57 574 0.1  
 
Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) : 578/3, 
578/2 део, 569/2 део. 
 

2. Јавне површине у области здравства 
 

28. 
На подручју плана изграђена је  Здравствене 
станице у блоку 16ДЗ која је недовољног 
капацитета и стандарда за потребе планираних 
корисника посебно у перспективном развоју 
Дивчибара као туристичког центра са 15.000 
једновремених корисника. 
Површина постојеће Здравствене станице износи: 
бруто површина под објектом (БПО) 280 м2, бруто 
развијена грађевинска површина (БРГП) 380м2, 
спратности П+1. Постојећи објекат се планира за 
реконструкцију по параметрима плана.  

 
29. 

Постојаћа и планирана парцела налази се у у 
Целини II, блок 16ДЗ . 
Овим планом предвиђа се нова додатна површина 
за потребе Дома здравља за планираних 15.000 
једновремених корисника.  

 
30. 

Постојећа и планирана катастарска парцела 
јавног интереса у области здравства, која је у 
границама плана, предмет утврђивања кроз план 
генералне регулације је: 
 

 

 

КО Дивчибаре: 578/6 (36а91 м2) постојећа парцела 
Здравствене станице, односно, планиране парцеле 
за Дом здравља. 

31. 
Намена: јавна намена у области здравства � 
категорије Дома здравља са  садржајима за ту 
врсту услуге, као и са службеним апарманима за 
особље (4х33м2). 
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком. 
Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту јавног пута, а 
најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, када се 
објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може 
бити нижа од коте те саобраћајнице.  
Индекс заузетости за објекат дома здравља  
максимални 20%; 
Индекс изграђености за објекат дома здравља,  
максимални 0,2% ; 
Висина објекта минимална 12 м, (од терена до 
слемена). 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. Сепаратних уређаја за 
пречишћавање. 
Архитектура:  за обликовање фасаде примењују 
се правила из овог плана.  
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Стандарди: за обезбеђење простора за јавне намене у области здравства, које се дефинишу према броју деце 
запослених и гравитирајућих становника, примениће се следећи стандарди у планирању капацитета у моменту 
потребе проширења капацитета: 
 
Број 
блока 

Назив Повришина  парцеле  

16ДЗ Плански параметри за Дом 
здравља 

15-20м2/корисника, примењени због сезонских  потреба 
7.5м2/кор 

32. 
Плански параметри простора за јавне намене у области здравства: 

naziv P m2 parcele  (Iz)  (Ii) BPO m2 BRGP m2 m2 slu`b.ap. m2kor.zd.p.par. m2/kor.pac.
16DZ 3691 20% 0.2 738 667 133 533 492
 

33. 
Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за јавне потребе намене у области здравства: 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  OBRAZOVAWA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.37 574 0.1
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) : 578/6. 
 

34. 
Обавезно је обезбедити гаражирање возила хитне 
помоћи и запослених. Уз регионалну 
саобтаћајницу, која је планом утврђена као градска 
саобраћајница првог реда, планирати на парцели, 
максимални број могућих паркиг места за 
кориснике здравствених услуга.  

3. Јавне површине у области социјалне 
заштите 

Одмаралишта 

35. 
На територији плана евидентирани су изграђени 
капацитети објеката одмаралишта деце, омладине 
и радника. Постојећи капацитети се задржавају на 
локацији до евентуалне промене правног статуса, 
уз услов побољшавања општег стандарда објеката . 

 
36. 

Постојеће катастарске парцеле јавног интереса у 
области социјалне заштите које су у границама 
плана и предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације   
КО Дивчибаре су: Одмаралиште Скупштине 
Општине Панчево (7ОД) , кат.парц. 939/1 и 940/1 
(35а53 м2), Одмаралиште Скупштине Општине Бач 
(8ОД), кат.парц. 947 (25а91 м2), Одмаралиште 
Скупштине Општине Зрењанин (22ОД), кат.парц. 

651/2 (51а37 м2), Скупштине Општине Стари град 
(24ОД) � Стеван Филиповић , (2ха14а37 м2),  
Одмаралиште Скупштине Општине Стари град 
(30ОД), 591/3 и 591/14 (35а53 м2), Одмаралиште 
Општине Ваљево (5ОД) кат.парц.682/1(16а82 м2).  

 
37. 

Намена: одмаралиште са делом комерцијалних 
услуга у туризму, са пратећим садржајима у 
планираној намени.  
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом, геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком. 
Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту јавног пута, а 
најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, када се 
објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, неможе 
бити нижа од коте те саобраћајнице.  
Индекс заузетости: минималлни 10%, максимални 
100%. 
Индекс изграђености: минимални 0.3, 
максимални 3. 
Висина објекта: минимална 12м, максимална  16м 
за 5ОД (од терена до слемена). 
Стандарди за планирање капацитета примењују се 
за објекте одмаралишта према Закону о туризму, 
односно Прилогу II: Елементи и критеријуми за 
категоризацију туристичких апартмана. За 
одмаралишта примењују се обавезни елементи за 
категорије са једном звездицом (*), или, са две 
звездице (**). 
Минимална површина по лежају 10 м2, за купатило 
у соби износи 3.0м2, предпростор мим.2.0м2. 
Обрачунска планска површина за двокреветну собу 
са купатилом  (10+10+3+2):2 х 1,2 =15м2 бруто по 
лежају. 
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Одводњавање површинских вода са парцеле решавати гравитационим отицањем до система затворене 
канализације, односно,  сепаратних уређаја за пречишћавање. 
Архитектура:  за обликовање фасаде примењују се правила из овог плана.  

 
 
 
 

 
 

38. 
Плански параметри и услов за одмаралишне и друге објекте у области социјалне заштите: 

broj           naziv povr{ina  (Iz) (In)   BPO   BRGP broj le`aja post.povr{
zone parcele m2   %   m2     m2     m2 15m2/kor BPO/BRGP
7 OD SO Pan~evo- kpb 939/1,940/1 3553 30% 0.7 1066 2487 116 1066/2400.
8 OD SO Ba~-kpb 947 2591 40% 0.7 1036 1814 85 777/1063.
22 OD SO Zrewanin-kpb 561/2 5137 30% 0.6 1541 3082 144 u izgradwi
24OD SO Stari grad-Stevan filipovi} 21437 20% 0.3 4287 6431 300 1903/2537.
30 OD SO Stari grad-kpb 591/3,591/14 3553 30% 0.6 1066 2132 99 890/890.
5 OD SO Vaqevo- kpb 682/1 1682 100% 3.0 1682 5046 235 1066/2400.

ukupno 37953 0.28 0.28 10679 20992 980
 

39. 
Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за јавне потребе намене у области социјалне заштите: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SOCIJALNE ZA[TITE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 3.8 574 0.7
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења јавног интереса, листова Катастарског радног оригинала 
Општина Ваљево, Катастарска Општина Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) : 939/1 и 940/1, 947, 651/2, 591/3 и 591/14, 682/1. 
 

40. 
У табели су приказани подаци и параметри за објекте одмаралишта која су у моменту израде плана били 
познати обрађивачу. Иста правила важе и за одмаралишта која се евентуално могу идентификовати, а не налазе 
се на овом списку. 

41. 
За обезбеђење простора за јавне намене у области социјалне заштите који се дефинишу  према броју лежаја  
корисника и запослених, примениће се следећи стандарди  у планирању капацитета: 

Назив            Мнимална  НЕТО површина по лежају без купатила и предпростора м2       
једнокреветна соба  7 
двокреветна 10 
За додатни лежај 2.5 
НАПОМЕНА : Плански однос соба/заједнички и сервисни простор = 70% : 30%. 

42. 
На парцели  где је то могуће обезбедити гаражирање или паркирање за кориснике и запослене, и то по 
следећем стандарду.  

Назив Мин.површина 
ПМ  

Мин. површина  
ГМ 

Мин.  ПМ за 
доставновозило  

Минимални бр.ПМ / 
ГМ 

 м м2  ком  
Корисник 2.5/5.0 25  10%/ броја соба 
Запослени 2.5/5.0 25  10%/ запослених 

Угоститељство 2.5/5.0 25 1 4 стола/ПМ 
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4. Јавне површине у области културе 
Културни визитор центар Дивчибаре 

43. 
У области културе планиране су две локације:  
1. у Целини I, блоку 1, 1К (на јавном земљишту, 
јавне намене); 
2. у Целини I, блоку 5, 5К (на осталом земљишту, 
јавне намене); 

44. 
Вишенаменски садржаји на планираним 
локацијама 
1. На локацији у централној зони Дивчибара где 

се традиционално обавља окупљање за време 
дана ,,Белог  нарциса,,  планиран је Културни 
центар Дивчибаре:  
• изградња више мањих објекта са 

вишенаменским садржајем. Објекти 
морају бити аутохтоне архитектуре које 
одређује кроз обавезну сарадњу са  
Заводом за заштиту споменика Културе 
Ваљева. Облик и  распоред објеката мора 
бити са карактеристикама традиционалног 
ваљевског села.  
Намена објекта може бити у области 
музејских презентација, уметничких 
галерија, књижаре са библиотеком, 
продаје сувенира, мања аутохтона кафана, 
посластичарница, један објекат за потребе 
организације и учесника културно-
уметничких догађаја, јавни тоалет као и 
други комплементарни садржаји у области 
културних садржаја. 

• изградња амфитеатра са позорницом на 
отвореном, која се у зимском периоду 
користи као клизалиште; 

• остала површина је намена парковске 
површине са уређеним травњацима, 
аутохтоним групацијама цвећа, каменим 
аранжманима, дрвеним клупама, 
одговарајућом расветом, воденим 
површинама и сл; 

• употребљени материјал за изградњу и 
уређење простора мора бити из домицилне 
средине дрво, камен, шиндра и др.  

2. На локацији у Целини I, блоку 5, 5К (на 
осталом земљишту, јавне намене) планирна је 
• изградња компактног објекта са 

вишенаменским садржајем у области 
културе, уметности, спорта, рекреације, 
забаве и других комплементарних 
садржаја;  

• референтни садржаји су:  мања биоскопска 
сала до 100 места, камерна сцена на 
отвореном, фитнес центар, центар за спорт 
и рекреацију са мањим базенима, сауном, 
турским купатилом идр, јавним 
санитарним чвором, забавно-рекреативним 

центром са билијаром, кугланом, 
дискотеком и др, као и другим 
комплементарним садржајима у области 
јавних услуга. 

• у денивелацији објекта, у сутеренском и 
подрумском  делу обавезна је изградња 
двоетажне подземне јавне гараже за 120 
гаражних места и перионицом. 
НАПОМЕНА: урбанистички параметри и 
површине за ову зону, дати су у делу који 
се односи на садржаје на осталом 
земљишту. 

 
45. 

Катастарске парцеле јавног интереса у области 
културе, за потребе изградње Културног центра 
Дивчибаре, а  утврђују се кроз план генералне 
регулације са елементима детаљне регулације, су:  
КО Дивчибаре: 771/1 део, 768, 771/4 део. 
 

46. 
Намена: примарна намена је области културе и 
уметности, музејско-едукативна у области 
етнологије, флоре и фауне, екологије и сл. Пратећи 
садржаји су у области библиотекарске делатности, 
делатности позоришне и филмске понуде, 
изложбених активности и сл. Шумска  и  слободна 
површина у оквиру центра, планиране су за 
презентацију етнолошких примера аутентичне 
архитектуре подручја, организацију изложбеног 
поростора на отвореном и сл.  
Парцелација за потребе изградње центра, 
утврђена је овим планом; геодетским елементима 
за обележавање, површином и ознаком. 
Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту терена, а најмање 
0.20 м.  
Индекс заузетости максимални 10%. 
Индекс изграђености максимални 0.1. 
Висина објекта одредиће се у сарадњи са  Заводом 
за заштиту споменика културе  Ваљево. 
Стандарди: За планирање и пројектовање 
аутохтоних објеката који се дефинишу  према 
планираним наменама, примениће се стандарди, 
правилници и условљености за ту врсту објеката, 
према дефинисаном  програма, уз обавезну 
сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе  
Ваљево. 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. 
Архитектура: за објекте  аутохтоне архитектуре, 
обавезна је сарадња са Заводом за заштиту 
споменика културе  Ваљево  и то при изради 
урбанистичких и идејних архитектонских 
пројеката. 
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47. 

Плански параметри и услов за објекте центра: 

oznaka           naziv povr{ina  (Iz) (In)   BPO   BRGP
zone parcele m2   %   m2      m2     m2
1K Kulturni vizitor centar Div~ib~ibare 8211 10% 0.1 821 821

zelena parkovska povr{ina 90%
5K Kulturni vizitor centar Div~ib~ibare 1655

ukupno 1655
 

48. 
Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за јавне потребе намене у области културе заштите: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  KULTURE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.82 574 0.1
 
За обезбеђење простора за јавне намене у обаласти културе а који се дефинишу  према броју корисника и 
запослених, односно према програму изградње, примениће се стандарди и условљености за ову врсту објеката.  
 
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) : 771/1 део, 
768, 771/4 део. 

49. 
Препоруке  и смернице за спровођење: објекте 
центра, појединачно или у целини, изградити 
системом донаторства правних лица и физичких 
лица која ће се осим финансирања објеката, 
старати и одржавању и функционисању 
нископрофитних објеката.  Сваки објекат, у овом 
случају, мора бити видно обележен именом 
донатора. 

50. 
Приступ центру обезбеђује се прилазном 
саобраћајницом С1 са саобраћајнице С8. За 
посетиоце центра са приватним аутомобилима не  

 

предвиђа се посебан паркинг с обзиром да је у 
непосредној близини паркинг већег капацитета.  

 

 

 

 

5. Водопривреде 
51. 

У области водопривреде делимично постоје 
катастарске парцеле које дефинишу кат.парц. река 

и потока.  
Геодетским снимком постојећег стања водотокова, 
на територији плана Дивчибара, може се видети, да 
потоци и реке не теку истим током у  формираним 
катастарским парцелама и да су исте промениле 
свој ток.  

52. 
Плански концепт: Обзиром да је већина токова 
река и потока на мочварном и оцедном подручју 
вододелница, са карактером бујичарских вода, које 
стално мењају свој ток, планирана је зона 
забрањене изградње на водотоковима, као зоне у 
којима се могу изводити радови само у смислу 
еколошке заштите и уређења као и  
инфраструктурног опремања. 

53. 
Постојеће катастарске парцеле за утврђивање 
јавног интереса у области водопривреде, чији су 
делови предмет утврђивања интереса 
водопривреде, остају у катастарском постојећем 
евидентираном облику, због имовинско-правних 
односа, без обзира на карактер бујичних река да 
мењају свој ток. 
 

54. 
Постојеће катастарске парцеле, јавног интереса у 
области водопривреде, корисник је ЈП Србијаводе. 
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55. 
Плански биланси постојећих површина  катастарских парцела за водопривреду јавне намене на јавном 
земљишту 
За потребе израде плана, урађена је водопривредна основа у дигиталном облику. Снимљен је целокупан 
водени потенцијал. 
На предметној територији евидентиране су следеће реке и потоци које поседују катастарске парцеле 
водотокова 
ознака назив дужина Површине кат.парц. 
Р1 РЕКА БЕЛА КАМЕНИЦА 2850 м 2850 м 
Р2    835 м   835 м 
Р3   470 м  470 м 
Р4   800 м  800 м 
Р5   400 м  400 м 
Р6   875 м  875 м 
Р7 ЧАЛАЧКИ ПОТОК   950 м  950 м 
УКУПНО ВОДЕНИХ ТОКОВА (РЕКА И ПОТОКА)          7км 180м  
Напомена:Потоци који немају утврђене катастарске парцеле остају у зонама забрањене градње. 

 

56. 
Проценат и површина земљишта постојеће јавне намене на јавном земљишту у области водопривреде: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  VODOPRIVREDE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.72 574 0.1
 

6. Јавне површине у области спорта 
57. 

У области спорта, овим планом предвиђа се 
следећи јавни интерес и земљиште за уређење и 
развој јавних скијалишта, што обухвата површине 
и објекте за обављање услуга наскијалишту, 
скијање и специјализоване спортске активности. У 
оквиру  намене � скијалишта � планирају се 
простори и објекти за организовање активности: 
прихват и услуживање корисника скијалишта, 
организовање специјализованих спортских 
активности, изнајмљивање ски опреме, алпско, 
нордијско или сноуборд, санкање, ски-боб, скијање 
у дубоком снегу, параглајдинг и сл. 

Јавна намена у области спорта може бити на 
јавном и осталом земљишту. 

58. 
Скијашке стазе и скијашки путеви 
Према Закону о јавним скијалиштима, (�Службени 
гласник СР�број 46/06), члану 19. ски-стазе се 
класификују и маркирају (штаповима одређених 
боја) према степену тежине, и то: 
 
1. лака стаза - зелена боја; 
2. срење тешка стаза - плава боја; 
3. тешка стаза - црвена боја; 
4. екстремно тешка стаза - црна боја; 

 
 
 
 

59. 
Плански концепт 

За потребе побољшања општег развоја скијашког 
туризма у Србији, туристички центар Дивчибаре се 
планира као центар за обуку и рекреативни 
скијашки центар.  

60. 
Општи услови за опремање скијалишта 

Потребне ратеће садржаје организовати у једном 
иливише објеката, као пратеће садржаје у функцији 
скијалишта (техничка база за механизацију, 
кладиште за гориво и осталу опрему) и као пратеће 
садржаје намењене скијашима (управа и јавне 
сужбе � горска, МУП, амбуланта, билетарница, ски 
сервис, ски-рента, туристичко-угоститељски 
садржаји, трговине и друге услуге). Могу се 
планирати и типска одмаралишта уз ски стазе. 
Објекат управе са пратећим садржајима намењен 
скијашима на к.п. 663/1 и 664. Део ових садржаја 
се може планирати у посебним објектима, на 
правцу приступа корисника скијалишта.  
Простор скијалишта опремити одговарајућом 
инфраструктуром и осебним инсталацијама 
видеонадзора, за такмичарске стазе инсталације 
електронског мерења и осветљавања стаза и 
инсталације за вештачко снежавање, у оквиру 
уређења ски стаза потребне инсталације, где год је 
могуће, сместити у оквиру заштитне зоне ски 
стазе. 
Складишта за готиво треба да задовољи следеће 
услове: неопходан приступ јавном путу због 
доставе горива ( у случају да није непосредно уз 
јавни пут мора постојати могућност безбедног 
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достављања горива теренским возилом). 
Складиште предвидети у непосредној близини 
хангара, а у складу са противпожарним прописима. 
Површина објекта је око 40м2(5х8м).  
У оквиру простора скијалишта чија је претежна 
намена зеленило могуће је планирати садржаје 
скијалишта уз услов да се минимално &)% 
простора сачува под шумом. Овај простор се даље 
разрађује Урбанистичким пројектом у складу са 
основним условима овог плана. 
Скијашка информатика: Према Закону о 
скијалиштима, обавеза инвеститора је да 
скијалишта опреми информационим паноима: 
1. На улазу у скијалиште поставити 

информациону таблу са приказом скијалишта, 
позицијом пунктова различитог садржаја 
(ресторана за одмор и освежење, ресторана са 
храном,  позицијама тоалета и прве помоћи, и 
сл); времену рада скијалишта;  

2. Скијашку стазу обележавати прописаном 
сигнализацијом и упозорењима, правилима 
понашања и одговорностима, као и другим 
елементима из предметног закона. 

Службене просторије : 
1. објекта за смештај службених лица � 

администрацију (минимално 50м2 БРГП); 
2. јавне сужбе (минимално  150м2 БРГП); 
3. ски сервис и рента (минимално  150м2); 
4. трговина и угоститељство (минимална 

површина локала 50м2 БРГП); 
5. апартмана за службена лица (минимално 

200м2 БРГП); 
6. индекс заузетости мах 30%; 
7. индекс изграђености мах 0.6; 
8. спратност објекта П+Пк; 
9. висина до 8м од приземља до слемена; 
10. угао кровне равни 45 степени са кровом од 

шиндре; 
11. тип објекта монтажна брвнара; 
 
Оснежавање стаза:  Стазе опремити воденим 
топовима и разводном инсталацијом за вештачки 
снег. 
Планирана су више алтернативних решења захвата 
воде:  
• водоакумулацијом планиране на току реке Бела 
Каменица, или, Чалачком Потоку. 
Најповољнија позиција водозахвата са уставом, 
одредиће се на основу експертне документације 
из те области. Постројење и црпну станицу  
поставити у непосредном окружењу; 

• потребна количина воде може се депоновати у 
резервоарима без обзира на извор; 

• за потребе оснежавања могуће је потребну воду 
користити из подземних извора на локацији, 
или, 

• свако друго техничко решење које се примењује 
у пракси а овде није наведено. 

Расвета: Планирати обострану одговарајућу 
расвету за ноћно скијање. 
Помоћни објекат - хангар:   

1. објекат за смештај табача (димензија табача 
5.60 х 9.10м) и службених наменских возила 
(један комби за превоз запослених и једно 
теренско возило), смештај опреме за ремонт и 
текуће одржавање жичара. 

2. објекат је типски, монтажни од 
префабрикованих елеманата (од ребрастог 
лима), димензије 25х16 метара, БРГП 400м2. 

3. висина објекта до слемена 8.20 метара; 
4. објекат се поставља на најкраћем путу према 

планираним скијалиштима. Изабрана локација 
је на око 210 метара од скијалишта ,,Црни 
Врх,, у окружењу планираних нових 
скијалишких стаза и скијашких путева. 

5. површина локације је 32а07м2 на кат.парцели 
378; налази се на пропланку (у ,,џепу,,) које не 
изискује накнадну сечу шуме а хангар је 
потпуности заклоњен од погледа. 

Паркирање: Планирати најмање 120 паркинг 
места уз саобраћајницу на Чалачкој Греди на 
парцели ЈП,,Србијашуме,, број 664, са леве стране 
пута. На осталим локацијама отворени јавни 
паркинзи са најмање 60 паркинг места. 
Санитарни објекти: Скијалиште се опрема 
санитарним тоалетима (према минималним 
стандардима у односу на број корисника). 
Санитарни објекти могу бити централизовани у 
једном објекту, у више мањих објеката или уз 
објекте за одмор и освежење са посебним улазом. 
Могу бити са класичном инсталацијом 
прикљученом на градску канализацију или 
еколошки где то није могуће а постоји потреба.   
Паркирање: Планирати најмање 120 паркинг 
места уз саобраћајницу на Чалачкој Греди на 
парцели ЈП,,Србијашуме,, број 664, са леве стране 
пута. На осталим локацијама отворени јавни 
паркинзи са најмање 60 паркинг места. 
Сакупљање отпада: Врши се на микролокацијама, 
уз објекте за одмор и освежење, опремање 
довољним  корпама за отпад. Смеће у услужним 
објектима мора бити у затвореном наменском 
простору, најмање 4м2. Стандард за израчунавање 
количине смећа (типа кућног смећа) је: 1 контејнер 
на 750м2 БРГП за пословање  
(контејнери од 1100л). 
Вегетација: За потребе привођења намени 
планираног садржаја свака исечена садница се 
замењују са двоструким бројем нових. 
Посебни услови безбедности: Све делове зоне 
које представљају потенцијалну опасност, 
обезбедити заштитним оградама и баријерама са 
видним упозорењима као и обезбеђивање горске 
слижбе. 
Скијашки мостови: За оне скијашке стазе које су 
пресечене било којом врстом саобраћајнице, 
потребно је изградити, или, дрвене скијашке 
мостове са довољном висином, или,  режимом 
саобраћаја (рампама) осигурати безбедност 
скијаша (односи се на саобраћајнице нижег ранга).   
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61. 
Општи услови и смернице за скијашке стазе 

Трасе скијашке инфраструктуре - жичара :  
Најмања ширина трасе износи 10м. 
Скијашке стазе :  Најмања ширина скијашке 
стазе, износи 50м. 
Скијашки путеви:  Најмања ширина скијашких 
путева, износи 10-20м. 
Заштитана зона у скијашке стазе: од 1-5м. 
Површина скијашких стаза и  путева:  Најмања 
површина по скијашу, износи 200м2. 
Нивелација: Радијуси кривина и падови 
скијалишта се усаглашавају са стандардима и 
прописима. Нивелациона решења дефинишу се 
подужним и попречним нагибима.  
Стазе за бордер и екстрим спортове: Према 
Закону о јавним скијалиштима, број 46/06, члану 
19. ски-стазе се класификују и маркирају 
(штаповима одређених боја) према степену тежине. 
На територији плана предвиђен је простор за 
изградњу стазе за борд и екстремне спортове која 
се користе целе године. Избор стазе је одређен 
према критеријумима експерата за ту врсту 
олимпијског спорта. Стаза је одређена према 
критеријумима тип црне стазе.  
Смернице: С обзиром на интензиван развој 
скијашке технологије, у случају замене опреме, 
ширине и површине стаза и путева, поширују се 
према  правилима и стандардима за повећани број 
корисника. 
 

62. 
Стандарди 

За санитарне чворове:  
• 1 санитарни чвор на 50 жена  у односу на 

број корисника;  
• 1 санитарни чвор на 60 мушкараца  у 

односу на број корисника; 
• санитарни чвор може бити и у једном 

објекту; 
• подови тоалета могу бити искључиво 

гумени противклизни, или, од челичне 
мреже са окцима са дуплим подом за 
прикупљање снега; 

За паркирање:  
Број паркинг места треба   обезбедити за најмање:  

• 40% корисника; 
• 60% скијаша су, или, стационарни 

туристи, или, корисници јавног, односно, 
организованог колективног транспорта. 

 
 
 

63. 
Пратећи услужни објекти 

За објекте за одмор и освежење:  
Земљиште скијалишта се може давати у закуп 
физичким и правним лицима, која се могу за 
потребе привођења намени предметно земљиште, 
опремати објектима у функцији скијалишта, 

услужним монтажним дрвеним објектима за 
освежење и одмор. Објекти се постављају ван 
скијашких стаза, на полазној и излазној станици 
као и на укрсним тачкама скијашких путева. 
Плански услови: 

• приземне монтажне брвнаре до 100м2 
БРГП; 

• висина до 6м од приземља до слемена; 
• угао кровне равни 45 степени са кровом од 

шиндре; 
• улаз у објекат без степеништа са дрвеном 

платформом � сунчалиштем;  
• на стрмом терену, палтформа и објекат 

може бити највише 1м од терена; у том 
случају, приступно степениште (газиште и 
висину степеника) прилагодити скијашкој 
опреми; 

• спољним каменим огњиштем на гасно 
гориво за окупљање промрзлих скијаша и 
сунчалиштем; 

• санитарним чвором. 

 
Скијашки комплекс ,,ЦРНИ ВРХ,, стазе (1), (2),(3) 

 
64. 

Скијашки комплекс са потребном скијашком 
инфраструктуром, са наменом комерцијалних 
услуга. Део скијалишта према Закону о 
скијалиштима, намењен је за скијашке путеве, као 
и интерна саобраћајница постављање објеката за 
одмор и освежење скијаша, помоћног објекта 
хангара, шумском површином. 
На простору испод Црног Врха, у Целини XIII, 
блок 57, планирана намена је јавна на јавном 
земљишту.  
Такође су у овој зони планирани скијашки путеви, 
као и интерна саобраћајница. 
Приступ: Планиран је са северне стране, са 
Чалачке Греде, на којој је планирана траса 
приступног пута и паркиралиште  за 120 возила. 
Приступ жичари и скијалишту обезбеђен је 
постојећом интерном саобраћајницом  са 
северозападне  стране, из насеља Борова Страна. 
Постојећа саобраћајница ће се користити по 
посебном временском режиму које одређује и 
прописује ЈП,,Скијалишта Србије,,. Интерна 
саобраћајница се користи искључиво за потребе 
службених возила, интервентних возила 
противпожарне заштите, хитне помоћи  као и у 
функцији шумског пута. 
Намена: претежна намена је спортска у области 
скијашког спорта (скијашке стазе и путеви и 
бордер- екстрим  стаза. Осим ових намена 
утврђене су и: шумске површине, површина за 
техничку базу-хангар, бордер клуб и део 
изграђеног викенд насеља Борова Страна.  
На том комплексу скијалишта планиране су три 
жичаре. 
Списак зона скијашког комплекса  у Целини 
III,,Црни Врх,, у функцији скијашког спорта су:   
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• 57СКИ1, 57СКИ2, 57СКИ3; 
• 57СКП1, 57СКП2, 57СКП3, 57СКП4,  
• 57ТБ (32а07м2). 
У целини I планирана је парцела за потребе 
ЈП,,Скијалишта Србије,, локација помоћног 
службеног објекта на Чалачкој Греди на парцели 
ЈП,,Србијашуме,, број 663/1, са десне стране пута; 
површина дела парцеле број 663/1, износи 
26а13м2. (прелиминарни програм у делу Општи 
услови за опремање скијалишта. 

Парцелација: Постојеће катастарске парцеле које 
су предмет утврђивања јавног интереса за потребе 
скијашких стаза и путева, станица жичара, а 
спроводе се кроз план генералне регулације, су:  
Према Изводу из поседовних листова КО 
Дивчибаре, су: кат.парцеле број  378 , 379, део 
кат.парцеле број 1030 и део парцеле 999/2. 
Парцеле се формирају од делова катастарских 
парцела КО Дивчибаре,  утврђене су елементима за 
обележавање, површином и ознаком. Површина за 
потребе ски стаза и путева, износи 6ха 64а 92м2. 

 
65. 

Табеларни приказ планираних намена, парцела и површина за скијалишта (1), (2) и (3) 
 
          naziv / namena oznaka povr{ina du`ina visina {irina   nagib broj mah.koris.

u planu parcele m2     m1     m1     m1     % kor/sat (200m2/kor)

skija{ka staza ,,Crni Vrh,, 1 52343 850 176 50 21 262
border  staza 2 18294 225 55 50 24 91
ski ja{ka staza ,,Borova Strana,, 3 29204 480 100 50 21 146
skija{ki  put 1 6342 580 123 50 21 32
skija{ki  put 2 21437 450 95 50 21 107
skija{ki  put 3 66133 1380 155 50 11 331
skija{ki  put 4 1000 175 5 30 3 5
ukupno 194753 4140 974
  
Проценат и површина земљишта постојеће јавне намене на јавном земљишту у области скијашког спорта: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SKIJA[KOG SPORTA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 19.5 574 3.4
 
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови) : 663/1део, 
378 , 379, 1030 део, 999/2 део. 
 

66. 
Техничке и друге карактеристике скијашке 

инфраструктуре 
Уводна напомена 
За планиране инсталације висинског превоза 
жичаре и ски лифтове дате су оријентационе 
карактеристике 
(дужина,ширина, број корпи и стубова, брзина , 
капацитет и сл) због изузетно брзог технолошког 
развоја ове опреме. .Дефинитивне техничке и друге 
карактеристике ће се одредити кроз избор 
испоручиоца опреме и израду техничке 
документације. Дати подаци се могу третирати као 
почетни минимални критеријум.  
 
(1)Скијашка стаза ,,Црни Врх,, ознака 57СКИ 1:  
• двоседежна жичара дужине  850 метара; 

• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• капацитет је двоседежнице износи 1200 скијаша 
на сат;  

• брзина транспорта 200 скијаша  за 5.5 минута; 
• оријентација � северна; 
• ширина стазе � регулације 50 метара; 
• дужина стазе око 850 метара; 
• висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 176 метара; 

• доњи део стазе је са нагибом од 31% (око 200м), 
горњи део стазе је са нагибом од 23% (око 550 
м); 

• просечан нагиб по ортогоналној оси износи  
21%; 

• зауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  916 мнв; 

• излазна станица жичаре је на коти  Црног Врха, 
1092 мнв; 

(2) Скијашка бордер стаза, ознака 57СКИ 2:  
• жичара дужине  225 метара; 
• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• оријентација � северна; 
• ширина стазе � регулације 50 метара; 
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• дужина стазе око 340 метара; 
• висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 55метара; 

• просечан нагиб по ортогоналној оси износи  
24%; 

• пауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  1010 мнв; 

• излазна станица жичаре је на коти 1065 мнв; 
(3)Скијашка стаза ,,Борова Страна,, ознака 
57СКИ 3:  
• жичара дужине  450 метара; 
• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• оријентација � северна; 
• ширина стазе � регулације 50 метара; 
• дужина стазе око 480 метара; 
• висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 100 метара; 

• просечан нагиб по ортогоналној оси износи  
21%; 

• зауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  990 мнв; 

• излазна станица жичаре је на коти 1090 мнв. 
 

 
67. 

Прикључци инфраструктуре 
Водовод: У предметном комплексу  постоји  објект  
који је повезан на постојећу водоводну мрежу. 
Постојећи прикључци се задржавају односно 
прилагођавају планираном капацитетом.  
Укупна потребна количина санитарне потрошне 
воде - једновремена потрошња је 5л/с. 
Канализација: У границама предметне зоне  
постоји примарна мрежа канализације која 
гравитира према реци Бела Каменица и  припада 
источном сливу примарне мреже ф 400.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електроинсталација: Енергетски прикључак  планиран је преко ТС 10(20)/0.4кV  ,,Чалачка Греда,,  која је 
лоцирана на кат.парц.број 664, у непосредној близини скијалишта. 
Крајња снага КVА 
 

 Назив ТС 10(20)/ 0.4 кV,место Тип Инстал. Снага КVА Крајња снага КVА 

1 ,,Чалачка Греда,,   МБТС  630  630 
 
1. Инсталисана снага за објекат износи  3х160 кVА. 
2. Максимална једновремена потрошња за објекат износи 3х125 кW.  

 

Грејање: Централно грејање на електричну 
енергију у објектима скијалишта и услуга, 
алтернативно камин на дрво. 
Одводњавање: Површинске воде са скијалишта 
одводњавају се гравитационим отицањем према 
обавезном елаборату о заштити од ерозије. 
Геологија: Према Елаборату инжењерско-
геолошких услова Дивчибаре постоје три реона. 
Зона скијалишта припада реону III са следећим 
карактеристикама: 
Реон III-  Чврсте стене � серпентнисани 
харцбургити, са тањим хумусним и елувијалним 
покривачем изнад њих дебљине до 0.8м, углавном 
је заступљена песковито-глиновита дробина. 
Основни степен сеизмичности 7 степени МЦС. 
Коефицијент сеизмичности  Кс=0.02 
 
Рекереативна стаза за пешаке и шетаче на 

скијама- (Нордијско скијање) 
 

68. 
Планирана рекреативна стаза, кружног тока, 
повезује значајне и атрактивне тачке простора је у 
функцији активирања и интензивирања летњег и  

 
зимског рекреативног туризма и конципирана као 
ободни прстен. 
 

69. 
Стаза је део постојећих  катастарскох парцела. За 
њу није утврђена парцелација. Овим планом она је 
дефинисана  координатама темена у оси стазе.  

 
70. 

Уређење: Предметно земљиште може се опремати 
и уређивати следећим објектима у планираној 
функцији: објектима (видиковцима, 
сигнализацијом, дрвеним пењалицама и 
мостићима, клупама, препрекама, баријерама, 
елементима за рекреацију и сл.), расветом, 
сезонским услужним монтажним објектима за 
освежење и одмор до 10 м2.  
Сигнализација: Рекреативна стаза мора бити 
опремљена  одговарајућом сигнализацијом, 
нарочито тамо где стаза сече скијашке стазе. 
Обавезно поставити посебну сигнализацију током 
њеног коришћена у зимским месецима.  
Заштита предела: Све постојеће природне 
потенцијале на траси стазе, максимално 
потенцирати и спровести уређење са минималним 
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интервенцијама. На местима где је потребно 
премостити препреке од воде и блата, постављати 
дебла или конструкције од дрвета.  
Каптирање извора и регулацију потока обавити 
искључиво уз сагласност надлежних служби због 
заштите околних заједница тресава.   Посебно 
водити рачуна да се не наруши натуралност стазе, 
тако да се пратећа опрема, као што су корпе за 
смеће и настрешнице поставе на места 
прикључења са другим стазама, као и на 
просторима која су одређена за видиковац.  
Предложено уређење могуће је на погодним 
површинама поред стазе али никако на стази због 
машинског третмана снега у зимским условима.  
Плански биланс: Дужина деонице на територији 
плана износи 2км, ширина регулације стазе износи 
2м.  

71. 
Клизалишта 

У туристичком центру дозвољено је постављање 
монтажних клизалишта на јавном и осталом 
земљишту.  

72. 
Ски  руте и стазе за моторне стазе 

Према Закону о јавним скијалиштима, број 46/06, 
члану 19., ски-руте за моторне санке се маркирају 
жутом бојом независно од  степена тежине. 
Плански биланс: Прелиминарна ски-рута износи 
4.5 км. 
 
 

7.Јавне површине за саобраћајну 
инфраструктуру 
Саобраћајни концепт садржан је у функционалном 
сегрегирању и рангирању саобраћаница. 
На предметној територији евидентиране су 
постојеће саобраћајнице следећег ранга: 

 
73. 

Насељска саобраћајна мрежа 
У граници плана делимични је изграђена интерна 
саобраћајна мрежа. Планира се употпуњавање 
система улица сегрегираних по следећим 
категоријама: 

• саобраћајница I реда; 
• сабирне улице /саобраћајнице; 
• стамбене улице /саобраћајнице; 
• колско-пешачке-интервентне улице 

/саобраћајнице; 
• шумски интерни путеви; 

Интерна саобраћајна мрежа формирана је 
увођењем нових саобраћајница сходно концепту 
нових садржаја. Интерни саобраћајни систем, у 
оквиру комплекса,  планиран је тако да, у 
функционалном и техничком смислу, омогући 
приступ свакој парцели, нормално кретање оне 
структуре возила која ће га користити - путничких 
возила, комуналних возила, теретних возила и 
других специфичних возила сходно садржају зоне.   

 
74. 

Градска улица I реда 
На територији плана налази се деоница 
регионалног пута Р205 Мионица-Каона и пролази 
кроз центар насеља. Планом генерале регулације 
траса регионалног пута утврђена је као градска 
улица I реда.  
Постојећи прикључци на постојећој деоници  се 
задржавају.  
Саобраћајни концеп садржан је у функционалном 
сегрегирању и рангирању саобраћаница. 
Саобраћајница I реда је регулације од 14м 
(1.5+2+7+2+1.5), са коловозом од асфалта, 
обостраним тротоарима и заленим појасом (трасом 
за инфраструктуру).  

 
 

75. 
Плански биланси: 
Ознака у 
плану 

                                     статус саобраћајнице 
                                     назив / намена / регулација 

ширина 
регулације 
м1 

површина  
парцеле ј.п. 
м2 

Оријентацио
на дужина 
трас м1 

     
С1 (1.5+2+7+2+1.5)               14               

65020 
                  
4644 

 укупно                1           65020               4644 
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Саобраћајница С1: цела парцела постојећег 
јавног пута 1034, 1033; 

Катастарске парцеле (делови) : 864, 865, 866/1, 
866/2, 867, 868, 869, 870/4, 871, 872, 873, 874/1. 

 
76. 

Сабирне улице 
Саобраћајни концеп садржан је у функционалном 
сегрегирању и рангирању саобраћаница.  Сабирне 
улице повезују планиране Целине I-XIII 
обезбеђујући својом ширином несметано обављање 
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транспорта свих категорија. Сабирне улице у плану 
означене су ознакама  С1-С12.  

 
77. 

Постојеће катастарске парцеле које су предмет 
утврђивања јавног интереса за потребе уличне 
мреже, а спроводе се кроз план на  КО Дивчибаре. 

 
78. 

Парцеле за потребе сабирних улица, утврђене су 
овим планом; геодетским елементима за 
обележавање (који се спроводи кроз Елаборат за 
обележавање парцела и објеката), површином и 
ознаком. 
Ширина регулације за сабирне улице износи 
највише 20м, најмање 10м.  
Нивелација, примењени радијуси кривина и 
падови и усаглашени су са стандардима и 
прописима за ту врсту саобраћајница. Нивелациона 

решења новопројектованих саобраћајница 
дефинисана су подужним нагибима и приказана у 
одговарајућем графичком прилогу. 
Коловозну конструкцију новопројектованих 
саобраћајница утврђена је сходно рангу 
саобраћајнице, оптерећењу као и структури возила 
која ће се њоме кретати.  
Коловозни застор треба да је у функцији садржаја 
попречног профила саобраћајнице, подужних и 
попречних нагиба као и начина одводњавања 
застора.  
Тротоари тих саобраћајница требало би да буду од 
камених плоча и не могу бити ужи од 1.00м без 
обзира на задату регулацију. 
Одводњавање решавати гравитационим отицањем 
површинских вода (подужним и попречним падом 
саобраћајница) у систему затворене канализације. 
 

 
79. 

Плански биланси 
oznaka                                  status saobra}ajnice {irina povr{ina orijentaciona
u planu                                  naziv / namena / regulacija regulacije m1 parcele m2 du`ine trase m1

SAOBRA]AJNICE - NASEQSKA MRE@A
S2 (2+2+6+2+2) za rekonstrukciju 14 10110 688

S3 (2+2+6+2+2) za izgradwu 14 9834 700

S4 (2+2+6+2+2) postoje}a saobra}ajnica 14 15016 1070

S5 (2+6+2) za igradwu 10 14704 1440

S6 (2+5(PM) +6+5(PM)+2) za izgradwu 20 1750 100

S7 (2+2+6+2+2) ,  (2+5(PM)+6+2+2) za izgradwu                  14-17 20597 1360

S8 (2+6+2) za rekonstrukciju i izgradwu 10 15616 1555

S9 (2+2+6+2+2) za rekonstrukciju 14 8191 580

S10 (2+2+6+2+2) za izgradwu 14 4173 300

S11 (2+6+2) za igradwu 10 22466 2186

S12 (2+2+5.5+2+2) za rekonstrukciju 13.5 80108 602

ukupno 202565 10581
 
Сабирне улице - насељска мрежа (приказане  у графичком прилогу) су укупне дужине 10.6км, површина 
парцеле јавног пута 20.26ха, коловоз 5.5-6м, ширина регулације 10-20м, асфалтни коловоз, приказане позиције 
деоница у графичком прилогу. 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови): 

Саобраћајница С2: цела парцела постојећег 
јавног пута 600; 
Лева страна пута, делови:601/2, 601/1, 601/3, 
603/1, 603/3, 605, 606, 631/2, 632/1, 634/1, 634/2, 
634/3, 637/3. 
Десна  страна пута, делови: 599, 599/2, 9597/5, 
9597/1, 9597/2, 606, 631/9, 631/13, 630/3, 632/1, 
634/1, 637/2. 

Саобраћајница С3:  
Лева страна пута, делови: 637/3, 644/1, 644/4, 647, 
654/1, 657, 658, 660, 664. 
Десна  страна пута, делови: 644/2, 644/3, 654/1, 
658, 657, 660, 664. 

Саобраћајница С4: цела парцела постојећег 
јавног пута 1023; 
Лева страна пута, делови:: 579/2, 569/1, 568/3, 
568/1, 556, 557, 558, 559, 560, 561/2, 561/1, 531, 
544/2, 544/1, 541, 540, 539, 538,496/1, 498. 
Десна  страна пута, делови: 580/1, 580/3, 581/1, 
429, 430/11, 430/10, 430/9, 430/8, 555, 554, 553/2, 
553/1, 552/2, 552/1, 438/2, 440/2, 551/1, 551/3, 548, 
547/1, 546/2, 546/1, 545/2, 466/5467, 470/1, 474, 
475/4, 496/1, 498. 
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Саобраћајница С5: целе парцеле постојећег 
јавног пута 1022, 458/5, 476/2, 393; 
Лева страна пута, делови:467, 457, 456/3, 456/1, 
476/3, 480, 264, 265, 265, 267, 268, 269/1, 270/7, 
270/6, 270/5, 270/4, 270/3, 270/2, 270/1, 117/4. 
Десна  страна пута, делови: 466/6, 466/5, 466/4, 
466/7, 466/8, 466/9, 466/2, 466/3, 454/1, 456/6, 455, 
476/1, 480, 284, 283, 279, 281, 175/12, 271/1, 271/2, 
175/22, 175/21, 175/20, 175/19, 175/18,175/17. 

 
Саобраћајница С6:  
Делови: 752/1, 721, 709/2. 

Саобраћајница С7: цела парцела постојећег 
јавног пута 717; 
Делови: 719, 718, 715, 713, 725/2, 725/1, 709/1, 
710/1, 678, 679, 682/1, 667/4, 667/2, 658, 659, 660, 
664. 

Саобраћајница С8: целе парцеле постојећег 
јавног пута 1025, 1026; 
Лева страна пута, делови: 933, 931, 930, 929, 
902/1, 902/2, 892, 901/1, 901/2, 901/5, 900/1, 900/1. 
774, 775, 776, 779, 780/3, 782/1, 783/7, 784/1, 785/1, 
788/1, 789/3, 793/1, 826/4, 794, 797/5,798/2, 798/1, 
799, 801/1, 517/5, 517/3, 517/6, 517/8, 517/7, 516, 
515/1, 807/2, 808, 813/1, 813/3, 814/3, 816. 
Десна  страна пута, делови: 578/10, 565/2, 766, 
768, 771/4, 771/2, 771/5, 771/3, 772, 773,758, 757/1, 
750/1, 749, 748, 747/3, 741, 740, 802, 803, 715/8, 
517/7, 516, 515, 807/1, 808, 814/2, 815. 

Саобраћајница С9: цела парцела постојећег 
јавног пута 942; 
Лева страна пута, делови: 939, 940/1, 941/1, 939/4, 
948/4, 948/3, 948/8, 948/7, 952/3, 701/4, 701/6, 701/9. 
Десна  страна пута, делови: 947, 948/1, 948/9, 
948/7, 956/2, 702, 954, 701/7, 701/10, 701/12. 

Саобраћајница С10:  
Делови: 948/7, 940/1, 999/2. 

Саобраћајница С11: цела парцела постојећег 
јавног пута 1022; 
Лева страна пута, делови: 380/2, 380/1, 380, 382, 
383/4, 383/3, 383/2,177/12, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261/4, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4 262, 264. 
Десна  страна пута, делови: 864, 848/3, 848/9, 
848/2, 846, 845, 843, 842, 838/1,834/1, 833, 832, 831, 
830/1, 828, 827/2, 826/1, 826/2, 825, 824/1, 823/1, 
822, 821, 820/1, 818, 817/1, 816, 815, 813/1, 807/1, 
516, 515, 514, 505, 508, 504, 503, 502, 501, 485, 484, 
483, 482/1, 481, 480, 479. 

Саобраћајница С12: део парцеле постојећег 
јавног пута 1024; 
Лева страна пута, делови: 606, 607/4, 591/11, 
591/1, 591/8, 591/9, 591/7, 591/12, 591/5, 591/4, 

669/3, 669/8, 669/4, 669/5, 671/2, 670, 667/6, 667/3, 
667/1, 662/1. 
Десна  страна пута, делови: 594, 591/14, 591/1, 
591/8, 591/9, 591/7,669/3, 669/8, 669/4, 669/5, 670, 
667/6, 667/3, 667/1, 662/1. 

 
80. 

Стамбене улице 
Стамбене улице / саобраћајнице  су укупне 
дужине 2.2км, површина парцела јавног пута 
2.02ха, ширина коловоз 5.5м, ширина регулације 
9.5, асфалтни коловоз, приказане позиције деоница 
у графичком прилогу. 
Саобраћајни концеп садржање у функционалном 
сегрегирању и рангирању саобраћаница.  Сабирне 
улице повезују планиране Целине I-XIII 
обезбеђујући својом ширином несметано обављање 
транспорта свих категорија. Сабирне улице у плану 
означене су ознакама  СУ1-СУ4.  

 
81. 

Постојеће катастарске парцеле које су предмет 
утврђивања јавног интереса за потребе интерне 
уличне мреже, а спроводе се кроз план детаљне 
регулације на КО Дивчибаре. 

 
82. 

Парцеле за потребе сабирних улица, утврђене су 
овим планом; геодетским елементима за 
обележавање (који се спроводи кроз Елаборат за 
обележавање парцела и објеката), површином и 
ознаком. 
Ширина регулације за сабирне улице износи 9.5м 
Нивелација, примењени радијуси кривина и 
падови и усаглашени су са стандардима и 
прописима за ту врсту саобраћајница. Нивелациона 
решења новопројектованих саобраћајница 
дефинисана су подужним нагибима и приказана у 
одговарајућем граф. прилогу.  
Коловозну конструкцију новопројектованих 
саобраћајница утврдити сходно рангу 
саобраћајнице, оптерећењу као и структури возила 
која ће се њоме кретати.  
Коловозни застор треба да је у функцији садржаја 
попречног профила саобраћајнице, подужних и 
попречних нагиба као и начина одводњавања 
застора.  
Тротоари ових саобраћајница требало би да буду 
од бетонских плоча или елемената положених на 
слоју песка. Тротоари не могу бити ужи од 1.00 м 
без обзира на задату регулацију. 
Одводњавање решавати гравитационим отицањем 
површинских вода (подужним и попречним падом 
саобраћајница) у систему затворене канализације. 
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83. 
Плански биланси 
oznaka                                    status saobra}ajnice {irina povr{ina orijentaciona
u planu                                    naziv / namena/regulacija regulacije m1 parcele j.p. m2 du`ina trase m1

SEKUNDARNE SAOBRA]AJNICE - STAMBENE ULICE
SU1 (2+5.5+2) za izgradwu 9.5 4392 452

SU2 (2+5.5+2) za izgradwu 9.5 3616 370

SU3 (2+5.5+2) za izgradwu 9.5 5265 542

SU4 (2+5.5+2) za rekonstrukciju 9.5 6886 872

ukupno 20159 2236
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови): 

Саобраћајница СУ1: целе и делови парцела 
постојећег јавног пута 414, 408/38, 414/9 део; 
Лева страна пута, делови: 417, 416, 415/6, 408/39, 
415, 414/3, 414/10, 414/22, 414/21, 414/3, 300/23. 
Десна  страна пута, делови: 407, 408/18, 408/34, 
408/19, 408/3, 408/21, 414/9, 414/5, 414/4, 414/23, 
414/15, 414/12, 300/20, 300/2. 

Саобраћајница СУ2: целе и делови парцела 
постојећег јавног пута 581/1, 422/26, 422/2 део; 
Лева страна пута, делови: 429/8, 429/5, 429/4, 
429/3, 429/2, 429/1, 428/3, 428/1, 428/9, 428/7, 428/6, 
428/2, 422/5, 422/7,. 
Десна  страна пута, делови: 581/6, 581/5, 581/4, 
581/3, 581/2, 581/1, 422/3, 422/27, 422/25, 422/22. 

Саобраћајница СУ3:  
Лева страна пута, делови: 454/1, 454/4, 453/3, 
453/2, 293/4, 293/3, 293/1, 295/4, 153/28, 295/7, 
295/2, 153/45, 153/55, 153/48, 153/26, 153/47, 
153/49. 
Десна  страна пута, делови: 454/1, 454/4, 453/3, 
453/1, 293/4, 293/3, 293/1, 295/4, 153/28, 295/8, 
295/2, 153/51, 295/1, 295/6. 

Саобраћајница СУ4: целе парцела постојећег 
јавног пута 1028, 1032; 
Лева страна пута, делови: 944, 999/2, 999/24, 996, 
997/1, 999/2, 998/2. 
Десна  страна пута, делови: 928, 927, 924, 923, 
1002/1, 1001, 1002/4, 1000, 1002/2, 1003/4, 1003/3, 
1004, 1002/1, 1005, 1006/5, 1007/2, 1007/2, 1007/6, 
1008/4, 1008/9, 1009/5, 1009/3, 1009/6, 1009/7, 
1009/1, 1010. 

84. 
Колско-пешачке саобраћајнице 

Секундарна мрежа колско-пешачке саобрађајнице 
(приказане  у графичком прилогу) су планиране 
укупне дужине 12.1км , површина парцела јавног 
пута 11ха 24а, ширина коловоз 3.5м, ширина 
регулације од 6-9.5м (1.25+3.5+1.25 )  и  

 
 
 (2+1+3.5+1+2 )  приказане позиције деоница у 
графичком прилогу. 

85. 
Колско пешачке саобраћајнице у скијашком центру 
планиране су за више намена и потреба:  
1. првенствено за потребе успостављања мреже 
стабилизоване фекалне канализације, а на 
основу закључка о  постојећем стању 
канализације која је у потпуности 
неупотребљива (делимично потонула, 
испрекидана); 

2. за потребе основне намене интервенција на 
инфраструктури, за потребе противпожарних, 
ургентних здравствених возила, снегочистача и 
др;  

3. за потребе других функција: као скијашког пута 
у зимском периоду али и шетне стазе са 
мотивационим рекреативним кретањем у 
летњем периоду.  

Колско пешачке саобраћајнице у плану означене су 
ознакама  КП 1- КП 19 ширине регулације од 9.5м 
и КП20-КП21 ширине регулације од 6м. 

 
86. 

Постојеће катастарске парцеле које су предмет 
утврђивања јавног интереса за потребе интерне 
уличне мреже, а спроводе се кроз план детаљне 
регулације на КО Дивчибаре. 
 

87. 
Парцелација за потребе колско пешачких улица, 
утврђена је овим планом; геодетским елементима 
за обележавање, површином и ознаком. 
Ширина регулације за ове улице износи од 6-9.5 
м. 
Нивелација, радијуси кривина и падови, 
усаглашени су са стандардима и прописима за ту 
врсту саобраћајница. Нивелациона решења 
новопројектованих саобраћајница дефинисана су 
подужним нагибима и приказана у одговарајућем 
граф. прилогу.  
Коловозну конструкцију новопројектованих 
саобраћајница утврдити сходно рангу 
саобраћајнице, оптерећењу као и структури возила 
која ће се њоме кретати.  
Коловозни застор треба да је у функцији садржаја 
попречног профила саобраћајнице, подужних и 
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попречних нагиба као и начина одводњавања 
застора. Врста коловозног застора, која се може 
применити, је : коцка, камени застор, одговарајући 
еколошки застори, уз услов прилагођавања 
климатским оптерећењима.  

Одводњавање решавати гравитационим отицањем 
површинских вода (подужним и попречним падом 
саобраћајница) у систему затворене канализације 
 

 
88. 

Плански биланси 
oznaka                                    status saobra}ajnice {irina povr{ina orijentaciona
u planu                                    naziv / namena/regulacija regulacije m1 parcele j.p. m2 du`ina trase m1

KOLSKO-PE[A^KE-INTERVENTNE  SAOBRA]AJNICE 
kp1 (2([k)+1(Bk)+3.5+1(Bk)+2([k) za izgradwu 9.5 4392 452

kp2 (2+5.5+2) za izgradwu 9.5 3616 370

kp3 (2+5.5+2) za izgradwu 9.5 5265 542

kp4 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 6886 872

kp5 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 8027 842

kp6 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 6844 719

kp7 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 11003 1156

kp8 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 1254 138

kp9 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 9877 1050

kp10 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 2246 240

kp11 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 11134 1174

kp12 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 1029 110

kp13 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 1576 168

kp14 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 4229 449

kp15 na javnom uvidu kp15 je ukinuta- zadr`ana je trasa fek.kanal.

kp16 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 3152 333

kp17 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 5172 550

kp18 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 10773 1133

kp19 (2+1+3.5+1+2) = 9.5 za izgradwu 9.5 7445 754

kp20 (1.25+3.5+1.25) = 5m za izgradwu 6 1360 215

kp21 (1.25+3.5+1.25) = 5m za izgradwu 6 1364 217

ukupno 106644 11484
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SAOBRA]AJA-kolsko-pe{a~kih ulica            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 10.7 574 1.9
 
 

Попис парцела јавног интереса 
Попис катастарских парцела а потребе спровођења 
јавног интереса, листова Катастарског радног 
оригинала Општина Ваљево, Катастарска Општина 
Дивчибаре. 

Катастарске парцеле (целе и делови): 

Саобраћајница кп1:  
Делови: 599/1, 599/2, 590/3, 590/4, 590/1, 587/1, 
586/1, 673/5, 673/2, 673/1, 679/5. 

 
 
 
 

Саобраћајница кп2 и кп3:  
Делови: 606, 607/1, 607/2, 639/1, 639/2, 640/1, 640/2, 
650/3, 650/7, 650/8, 651, 593/3, 593/2, 666/2, 667/2, 
667/1, 667/4, 662/1, 685, 684, 970, 974. 

Саобраћајница кп4:  
Делови: 591/1, 587/1. 

Саобраћајница кп5:  
Делови: 569/1, 569/5, 569/3, 570, 578/7, 578/1, 729, 
574, 578/2, 726, 724. 

Саобраћајница кп6:  
Делови: 556, 568/1, 568/5, 568/6, 565, 563, 564, 732, 
731, 730, 755. 
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Саобраћајница кп7:  
Делови: 539, 537, 542, 543/1, 543/2, 535, 532/1, 523, 
524, 525, 526, 736, 735, 734, 733, 731, 754, 755, 756, 
759. 

Саобраћајница кп8:  
Делови: 457, 467, 470/1.  

Саобраћајница кп9:  
Делови: 480, 478/3, 477/1, 492, 490, 489, 493, 499, 
500, 498, 536/1, 536, 533, 523, 524, 525, 526, 738, 
736, 735, 734. 

Саобраћајница кп10:  
Делови: 515/1, 807/1, 516. 

Саобраћајница кп11:  
Делови: 515/1, 516, 806/1, 806/2, 805/2, 811, 819, 
820/3, 821, 822, 823/1, 823/2, 824/1, 825, 826/1, 
827/2, 828, 829,840, 841, 790/6, 790/7, 788/4, 842, 
843, 844/1, 848/5, 850/1, 855, 884/1, 884/2, 883, 
886/1, 887/1, 887/6, 887/7, 889/5, 889/4, 890/8, 889/8, 
890/9, 890/2, 910/4, 910/7, 910/5, 912/1. 
 
Саобраћајница кп12: део парцеле постојећег 
јавног пута 819; 
Лева страна пута, делови: 818, 812/3, 812/5. 
Десна  страна пута, делови 820/1, 820/2, 820/3. 

Саобраћајница кп13: део парцеле постојећег 
јавног пута 819, цела 798/1; 
Лева страна пута, делови: 812/5, 805/3, 800/2. 
Десна  страна пута, делови: 820/3, 800/2, 823/2, 
798/3, 798/2. 

Саобраћајница кп14:  
Делови: 838/1, 837, 836, 838/2, 838/3, 839, 835/1, 
834/1, 830/1, 829, 840. 

Саобраћајница кп15:  
Колско пешачка саобраћајница укината по захтеву 
грађана и одлуци Планске комисије на јавном 
увиду. Фекална канализација се задржава. 

Саобраћајница кп16:  
Делови: 879/2, 886/2, 886/4, 886/3, 886/1, 880/1, 882. 

Саобраћајница кп17:  
Делови: 999/2, 992, 993, 983, 999/3, 944, 948/?. 

Саобраћајница кп18:  
Делови: 1030, 950/1, 950/2, 950/3, 951, 708/5, 708/4, 
708/3, 708/1, 692/1, 963, 962/1, 964, 969, 976, 978, 
975/1, 663/2, 663/3. 

Саобраћајница кп19:  
Делови:  973, 975/1, 663/2, 663/3, 663/1. 

Саобраћајница кп20:  
Делови:  466/7, 466/1, 463/2, 463/6, 463/5, 463/1, 
463/3, 464/2, 464/1, 464/3, 464/4, 464/10, 464/5. 

Саобраћајница кп21:  
Делови:  438/2, 438/1, 438/3, 437/3, 437/2, 435/4, 
431/5, 430/18, 430/4, 430/3, 552/1. 

 

 

89. 

Рекапитулација постојеће и планиране саобраћајне инфраструктуре, 
проценат земљишта за саобраћајнице у односу на површину плана 

 
oznaka  status saobra}ajnice {irina povr{ina du`ina Povr.plana
u planu  naziv / namena/regulacija regulacije m1 parcela  m2 trase m1 5736414

REKAPITULACIJA
S1 postoje}a SAOBRA]AJNICA I REDA 65020 4544 1.1%
S4 postoje}a NASEQSKA MRE@A 15012 1070 0.3%

S2,S3,S5-S12 SABIRNE ULICE 187553 2236 3.3%

SU1-SU BLOKOVSKA MRE@A STAMBENE ULICE 20159 9511 0.4%
KP1-KP21 KOLSKO-PE[A^. SAOBR. 106644 12092 1.9%

POSTOJE]E 80032 5614 1.4%
PLANIRANO 314356 23839 5.5%
UKUPNO 394388 29453 6.9%
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SAOBRA]AJA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 39.4 574 6.9
 

90. 
Скијашки мостови или тунели на ски стазама 

Већина постојећих и планираних скијашких стаза на Дивчибарама �пресечено� неком од  
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саобраћајница. Због безбедности скијаша и 
повезивања скијашких стаза, непходно је следеће: 

1. режимом саобраћаја (са рампама и ознакама) 
одредити терминску забрану кретања моторних 
возила на саобраћајницама, или, 

2. изградити скијашке мостове или тунеле као 
најстабилнији и уобичајни вид заштите 
скијалишта. Скијашке мостове или тунрле 
планирати урбанистичким пројекатима 
парцелације. Чиста висина пролаза износи 
4,50м. Објекате градити од материјала који 
може статички прихватити тежину табача. 
Нагибе скијашких стаза преко скијаших 
мостова или тунела одредити према категорији 
скијалишта. 

91. 
Шумски интерни путеви 

На територији Туристичког центра Дивчибаре 
евидентиран је један шумски пут у целини XIII, 
блок 57, на скијалишту �Црни Врх�, на 
катастарској парцели број 378 корисника ЈП� 
Србијашуме� (у поступку преузимања корисничког 
права ЈП �Скијалишта Србије�). Овај пут, иначе 
користе и власници нелегалног насеља на 
територији Општине Пожега па је из тог разлога 
непходно да корисник земљишта одреди начин 
функционисања шумског пута које овим планом не 
предвиђа виши ранг јавног коришћења.  
Шумски путеви имају значајну улогу у заштити и 
контроли шумских ресурса. Њихова примарна 
улога је у функцији интервентне саобраћајнице, у 
зимском периоду у функцији скијашких путева.  
Димензионисање минималне ширина регулације, 
одређена је пре свега према потребама 
снегочистача, односно раоника, проласку 
противпожарних возила и сл.  
Шумски путеви се у зимском периоду не чисте од 
снега, а део њих представља саставни део ски 
стазе. 

92. 
Постојеће катастарске парцеле које су предмет 
утврђивања јавног интереса за потребе интерне 
саобраћајне путне мреже, а спроводе се кроз план 
детаљне регулације, су:  
КО Дивчибаре: део парцеле 378.  

 
 

93. 
Функција шумских путева је летњи ремонт 
жичара, летње уређење ски стаза, кретање 
локалног становништва, кретање скупљача 
шумских плодова, кретање планинара, излетника и 
кретање теренских службених возила, 

интервенције заштите шумског ресурса, 
противпожарних возила и сл. 
Ширина регулације овог пута износи највише 6м. 
Овај профил одређен је према ширини табача 
(5.5м).  
Нивелација, радијуси кривина и падови се 
усаглашавају са стандардима и прописима за ову 
врсту путева.  
Коловозни застор је земљани стабилизовани 
насип или макадам. Само у изузетни случајевима 
може се применити камени застор.  
Одводњавање решавати гравитационим отицањем 
површинских вода (подужним и попречним падом 
саобраћајница). 
 

Паркирање и гаражирање 
 

94. 
Стратегија решења мирујућег саобраћаја у 
планираним целинама, на терирорији плана, је у 
дислоцирању возила са јавних површина на 
отвореним паркинзима и у гаражне просторе. Циљ 
је да се јавне комуникативне површине, у што 
већем обиму, препусте пешацима и скијашима, 
због еколошких, климатских као и из разлога 
безбедности корисника.  
Концепција мирујућег саобраћаја, садржана је у 
следећим обавезујућим начинима паркирања:  
У колективним гаражама 
1. на јавном земљишту, у подземној гаражи 

планираног објекта Аутобуске станице, зоне 
19БУС (45а19м2) и у објекту јавне гараже 17Г 
(23а27м2); 

2. на осталом земљишту, у подземним 
гаражама планираних  објекта хотела и 
апартмана; 

На отвореним паркинзима 
• на јавном земљишту у оквиру регулација 

улица (центар Дивчибаре, тржни центар и 
др); 

• на јавном земљишту у непосредној 
близини велике концентрације 
једновремених корисника (скијалишта) 
блок, зона 14ПМ (21а94м2) 120ПМ, блок 
8, зона 8ПМ (24а90м2) 84ПМ, блок 36, 
зона 36ПМ (29а12м2) 90ПМ и блок 24, 
зона 24ПМ (25а97м2) 100ПМ; на 
паркинзима (на сопственој парцели) 
планираних  објекта хотела, апартмана,  
одмаралишта и викенд објеката; 

• за аутобусе на планираном бус терминалу. 
Стандарди за димензију паркинга: за путничка 
возила минимум 4.80х2.40м, за аутобусе 4.0х12.0м. 
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95. 
Рекапитулација и планираних јавних паркиралишта  
                                      oznaka u planu Broj PM Povr{ina Povr{ina Procenat 

parcela  (ha) plana  (ha)             %
PARKIRAWE NA JAVNIM PARKINZIMA
14PM 120 0.22 575 0.04%

8PM 84 0.25 575 0.04%

36PM 90 0.29 575 0.05%

24PM 100 0.26 575 0.05%

UKUPNO 394 1.02 575 0.18%
 
Реализација ове стратегије спровешће се кроз утврђене инструменте плана: утврђену намену земљишта, 
парцелацију, параметре, билансе и стандарде. Саобраћајним режимом, који утврђије надлежни орган, утврдиће 
се начин коришћења паркинга у оквиру регулације саобраћајних површина (термински, са правом  искључивог 
коришћења и сл.). 

 
Јавне гараже 

96. 
Овим планом утврђена су парцела за изградњу 
јавних колективних гаража на јавном земљишту и 
то:  
1. Гаража у посебном објекту у Целини II, блок 19, 
уз саобраћајницу С1, ознака зоне 17Г (23а 27м2). 
2. Подземна гаража у објекту у Целини II, блок 19, 
уз саобраћајницу С1, ознака зоне 19БУС (45а 
19м2). 

97. 
Постојећа катастарска парцела која је предмет 
утврђивања јавног интереса, за потребе 
гаражирања у посебном објекту гараже и 
подземним етажама Аутобуске станице а спроводе 
се кроз план, је:  
КО Дивчибаре: део 590/1, корисника �Дивчибаре 
турист�. 

98. 
Намена: колективна гаража са обавезним 
пратећим садржајима у функцији саобраћаја 
планирана је:  
1. у зона 17Г (23а 27м2) намењена је за претежно 
мирујући саобраћај , или, за отворени јавни  

 
паркинг или објекат гараже. Површина службених 
просторија запослених, као и стационирање 
запослених у сменском (двадесетчетворо часовном 
радном времену), износи од 5-10% укупне бруто 
површине.Ово јавно земљиште може се давати у 
закуп.  
2. у подземним етажама аутобуске станице у зони 
19БУС (45а 19м2). 
Површина службених просторија запослених, као и 
стационирање запослених у сменском 
(двадесетчетворо часовном радном времену), 
износи од 5-10% укупне бруто површине. 
Стандарди за објекте колективних гаража, 
примењују се према правилницима за ову врсту 
објеката. Обрачунска површина за смештај једног 
возила је 25м2 нето. Површине за службену 
стационарну намену, не могу бити веће од 10% 
БРГП површине објекта. Параметри за 
стационарну намену (службени смештај) износе 
16,25м2 бруто/по лежају у двокреветној соби, 
односно параметри за категорију једна до две 
звездице. 
Архитектура:  за обликовање фасаде примењују 
се правила из овог плана.  

 
99. 

Плански параметри и биланси за објекте колективних гаража:  
 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP broj GM (25m2)
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2 eta`a broj 

JAVNE GARA@E
19BUS podzemne eta`a Autobuske stanice 4519 0.2 0.4 904 1808 2 72

17G Javna gara`a 2327 0.6 1.2 1396 2792 3 168

ukupno 6846 2300 4600 5 240
 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SAOBRA]AJA - javne gara`e            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.68 574 0.1%
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Аутобуска станица Дивчибаре 

 
100. 

На територији плана планирана је изградња 
објеката за потребе државних органа и то у објекту 
са централизованим вишенаменским садржајем. 
Планирани објекат �Аутобуске станице�  у Целини 
II, зона 19БУС (45а19м2) намењен је за потребе:  
1.  Државних органа (полиције и ватрогасне 
полиције, добровољних ватрогасних друштава и 
њихових савеза); 

2. Јавног предузећа �Србијашуме� и других по 
потреби, који у тренутку израде плана нису 
евидентирали своје потребе; 

3.  Локалне управе (месна заједница и сл); 
4. Управа туристичког центра и Туристички савез 
Ваљево (Дивчибаре турист) који ће својим  

 
програмом за изградњу дефинисати свој 
потребни капацитет у објекту; 

5. Аутобуска станица ( шалтер салом, покривеним 
терминалом за најмање два аутобуса, 
шалтерима за  информације, службене 
просторије, чекаоница,  санитарни чворови, 
ресторан и друге функције комплементарних 
намена). Простор аутобиске станице требе да 
обезеди најмање 4 паркинг места за аутобусе, 
довољан профил интерних саобраћајница, 
паркиг простор за службена и друга возила уз 
саобраћајницу С1 као и такси станицу. 

6.  Подземна јавна гаража.  
 

101. 
Постојећа катастарска парцела која је предмет 
утврђивања јавног интереса, за потребе изградње  у 
Аутобуске станице са другим јавним наменама а  
спроводи се кроз план, је:  

КО Дивчибаре: део 590/1, корисника �Дивчибаре 
турист�. 
 

102. 
Намена: јавна саобраћајна намена � саобраћајни 
објекат � Аутобуска станица са другим наменама 
за потребе државне и локалне самоуправе.  

Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком. 
Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту јавног пута, а 
најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, када се 
објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, неможе 
бити нижа од коте те саобраћајнице.  
Индекс заузетости за објекат аутобуске станице 
20%; 
Индекс изграђености за објекат аутобуске 
станице 0.4; 
Висина објекта према стандардима за потребе 
смештаја противпожарних возила, спратност 
објеката 2По+П+1. 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
Стандарди за објекте колективних гаража, 
примењују се према правилницима за ту врсту 
објеката. Обрачунска површина за смештај једног 
возила је 25м2 нето. Површине за службену 
стационарну намену, не могу бити веће од 10% 
БРГП површине објекта. Параметри за 
стационарну намену (службени смештај) износе 
15м2 бруто/по лежају у двокреветној соби, односно 
параметри за категорију једна до две звездице. 
Архитектура:  за обликовање фасаде примењују 
се правила из овог плана.  

 
103. 

Плански параметри и биланси :  

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP orijent. BRGP broj GM (25m2)
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2     % m2 eta`a broj 

AUTOBUSKA STANICA
19BUS AUTOBUSKA STANICA 4519 0.2 0.4 904 1808 2 72

autobuska stanica 50 904
policija 10 181
protivoi`arna za{tita 30 542
lokalna uprava 10 181
podzemna javna gara`a 904 2 72

ukupno 4519 904 1808 100 1808 2 72
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SAOBRA]AJA - autobuska stanica            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.45 574 0.1%
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Паркирање на јавном зељишту 

 
104. 

Овим планом утврђене су парцеле за паркирање на 
јавном земљишту, у оквиру регулације јавног 
земљишта уз саобраћајнице, или, као јавна 
паркиралишта на сопственој парцели јавног 
земљишта у зонама велике концентрације 
једновремених корисника и то у непосредној 
близини велике концентрације једновремених 
корисника (скијалишта) блок, зона 14ПМ 
(22а02м2) 120ПМ, блок 8, зона 8ПМ (24а90м2) 

84ПМ, блок 36, зона 36ПМ (29а12м2) 90ПМ и блок 
24, зона 24ПМ (25а97м2) 100ПМ.  

 
105. 

Стандарди за паркиралишта, примењују се према 
правилницима за ту врсту објеката. Минимална 
димензија за смештај једног возила је 2.4/4.5м. 
Минимална димензија за смештај аутобуса је 
4/10м.  

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

 
 

106. 
Плански параметри и биланси за планирани број паркинг места  
oznaka povr{ina GM (25m2)
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2 broj 

JAVNA PARKIRALI[TA
14PM parking skijali{ta"Crni Vrh" (SKI1,SKI2,SKI3) 2202 120

8PM parking skijali{ta (SKI 4) 2490 84

36PM parking skijali{ta (SKI 5) skija{ki poligon "Vidikovac" 2912 90

24PM parking skijali{ta"Golubac" (SKI6 i SKI 7) 2597 100

ukupno 10201 394
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SAOBRA]AJA - javni parkinzi            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 1.02 574 0.2%
 
 
Аеродром за ултралаке авионе, хелиодром и 

параглајдер клуб  54АЕР 
 

107. 
На територији плана планирана је изградња објекта 
за потребе изградње Аеродром за ултралаке 
авионе, хелиодром и параглајдер клуб. Изградња 
хелиодрома је обавеза по Закону о јавним 
скијалиштима, (�Службени гласник СР�број 46/06). 
Планирани простор налази се у Целини XI - 
Скакало, зона  54АЕР (18ха 91а 24м2), намењен је 
за потребе:  
1.  изградње писте за ултралаке авионе најмање 
дужине 600м; 

2.  изградње хелиодрома; 
3.  изградње објекта у функцији контроле лета за 
ултралаке авионе и хеликоптере као и за 
потребе пратећих служби за отпрему и дочек 
путника; 

4.  изградњу параглајдер клуба са хангаром. 
 

108. 
Постојеће катастарске парцеле које се предмет 
утврђивања јавног интереса, за потребе изградње   
 

 
аеродрома и хелиодрома са другим јавним 
наменама а  спроводи се кроз план, су:  
КО Дивчибаре:  
Целе парцеле: 175/12, 175/13, 175/20, 175/21, 
175/22, 271/1, 271/2, 275/3, 276/3, 279, 280, 281. 
Делови парцела: 153/39, 153/40, 175/7, 175/8, 175/9, 
175/10, 175/11, 175/19, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4. 

 
109. 

Намена: јавна саобраћајна намена � саобраћајни 
објекат � аеродром за ултралаке авионе, хелиодром 
и параглајдер клуб, са другим наменама за потребе 
ове делатности.  
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком. 
Нивелација: планирана писта налази се генерално 
на коти 100.25 м.н.в.  
Индекс заузетости мак за објекте 10%; 
Индекс изграђености : мах 0.01; 
Висина објекта: према стандардима за потребе 
смештаја потребних садржаја, спратност објеката 
П. Висина контролног торња према стандардима из 
ове области. 
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110. 
Плански биланси  
broj povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
bloka       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata

      m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n
54      54AER 116724 0.01 0.01 1167 1167 10% 15 8

ukupno 116724 1167 1167 8
 

%  prostora za namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zona AERODROM            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 11.7 575 2.0
 

8. Јавне површине за потребе државних 
органа 

111. 
На територији плана планирана је изградња 
објеката за потебе државних органа и то у објекту 
са централизованим вишенаменским садржајем. 
Планирани објекат �Аутобуске станице�  у Целини 
II, зона 19БУС (45а19м2) намењен је за потребе:  
1.  Полиције (садржај и тип станице одређује 
надлежна државни орган МУП-а Србије);  

2.  Ватрогасне полиције. Према условима 
противпожарне заштите планира се смештај 
ватрогасне јединице, добровољних  ватрогасних 
друштава и њихових савеза, члан 10. став 1, тачка 
5. Закона о заштити од пожара (″Службени гласник 
СРС″, број 37/88). 
Друге површине за потребе државних органа које 
су реализоване у оквиру плана задржавају се на 
сопственим локацијама и то: 
3.  Сеизмолошка станица.   

 
112. 

Постојећа катастарска парцела јавног интереса у 
области потреба државних органа, која је у 
границама плана предмет утврђивања:  
КО Дивчибаре: део 590/1, корисника �Дивчибаре 
турист�. 
 

113. 
Намена: специфичне функције државних органа са 
службеним смештајем и то према посебним 
захтевима обавеза који проистичу из делатности 
рада служби. 
Стандарди: за планирање капацитета према 
програмима и потребама државних органа, 
примењују се стандарди и правилници за 
пројектовање специјалних објеката.  
Напомена: планирани параметри и површине 
цемтрализованог објекта дат је у делу �Јавне 
површине за потребе локалне управе�. 
 

 
 
 
 

 
 

114. 
Мере заштите од пожара и других непогода 
Мере заштите од елементарних и других већих 
непогода садржане су у следећим мерама и 
планским решењима: 
Сеизмичке мере 
Ради заштите од потреса, објекти морају бити 
реализовани и категорисани према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима 
(″Службени лист СФРЈ″, бр.31/81, 49/82, 29/83, 
21/88, 52/90). 
Противпожарне мере 
Ради заштите од пожара планирани објекти морају 
бити реализовани према одговарајућим техничким 
противпожарним прописима, стандардима и 
нормативима члана 10. Закона о заштити од 
пожара (″Службени гласник СРС″, број 37/88) и то 
следеће : 
1. Планирати  изворишта за снабдевање  водом  и  
капацитете  водоводне мреже који обезбеђују 
довољне количине воде за гашење пожара, што 
подразумева: 
• планирати изградњу одговарајућег захвата на 
постојећем језеру, приступним путем и платоом 
за ватрогасана возила; 

• на постојећим и планираним трасама водоводне 
мреже планирати постављање довољног број 
надземних хидрантских прикључака који 
испуњавају улове за спољашњу хидранску 
мрежу;  

2.  Објекти морају имати одговарајућу хидрантску 
мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи 
планира и пројектује према Правилнику о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара : 
• Објектима мора бити обезбеђен приступни пут 
за ватрогасна возила, сходно члану 10. Закона о 
заштити од пожара;  

• Ширина и носивост путева који омогуђавају 
приступ ватрогасног возила до сваког објекта и 
њихово маневрисање за време гашења пожара, 
члан 10. став 1, тачка 4.; 

• Објекти морају бити реализовани и у складу са 
Правилником за електро инсталације ниског 
напона (″Службени лист СРЈ″, бр.28/95) и 
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Правилником за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења (″Службени лист СРЈ″, 
бр.11/96). 

• Планиране гараже, са корисном површином 
већом од 500м2, морају имати обезбеђен 
сопствени прилаз за возила, резервни излаз за 
возила, особље и кориснике гараже, систем 
принудве вентилације, мераче за контролу 
концентрације угљен-моноксида, систем за 
одимљавање и инсталацију сигурносног 
осветљења.  

3. Планирати  простор за изградњу објекта за 
смештај ватрогасне јединице, добровољних  
ватрогасних друштава и њихових савеза, члан 
10. став 1, тачка 5. Закона о заштити од пожара 
(″Службени гласник СРС″, број 37/88). 

 

9. Јавне површине за потребе органа локалне 
управе 

Скупштине општине 
 

115. 
На територији плана, планирана је изградња 
објеката за потебе локалне управе и то у објекту са 
централизованим вишенаменским садржајем. 
Планирани објекат �Аутобуске станице� у Целини 
II, зона 19БУС (45а19м2) намењен је за потребе:  
1.  Управе туристичког центра Дивчибаре;  
2.  Месне заједнице; 
3.  и других, тренутно неевидентираних, потреба у 
области локалне управе. 

 
116. 

Постојећа катастарска парцела јавног интереса, у 
области потреба локалне управе, је у границама 
плана предмет утврђивања:  
КО Дивчибаре: део 590/1, корисника �Дивчибаре 
турист�. 

10. Јавне површине за енергетску 
инфраструктуру 

Трафо станица 35кV 
 

117. 
На територији плана, планирана је изградња 
објеката трафо станице 35кV,  за потребе развоја 
енергетског система ширег значаја. Планирани 
нови објекат ТС 35кV, са саобраћајницом и 
управном зградом са гаражом, планиран је у 
Целини II, зона 19ТС (23а31м2). Нова 
трафостаница планира се у објекту, односно, 
унутрашње монтаже, због специфичних 

климатских услова. Ради обезбеђења квалитетне 
електричне енергије на простору плана, потребно 
је изградити нову трафостаницу 35/10 кV крајње 
снаге 2 х 8 МVА. У првој фази са уграђеним 
једним трансформатором од 8 МVА. 

 
118. 

Постојећа катастарска парцела јавног интереса, у 
области енергетске инфраструктуре, је у границама 
плана предмет утврђивања:  
КО Дивчибаре: део 590/1, корисника �Дивчибаре 
турист�. 

119. 
Намена: Трафо станице 35кV као и друге 
комплементарне намене према програму ЕДБ. 
Изградњом економског простора се обезбеђује 
ефикасна експлоатација и одржавање свих 
електроенергетских објеката на простору плана као 
и пружања услуга наплате ел.енергије и 
рекламација. У том смислу неопходно је 
предвидети изградњу радионице, магацина, 
гараже, шалтера за наплату ел. енергије. У оквиру 
објекта планиран је одговарајући броја апартмана у 
којима ће привремено боравити запослени на 
одржавању и експлоатацији електроенергетских 
објеката. 
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком.  
Индекс заузетости: максимални 40%;  
Индекс изграђености: максимални 0.6 ; 
Висина објекта: према технолошким условима 
објекта  трафо станице 35кV, максимална до 16м;   
Стандарди: за планирање нових капацитета 
примењују се стандарди и правилници за 
пројектовање специјалних енергетских објеката.  
Површине за службену стационарну намену, не 
могу бити веће од 10% БРГП површине објекта. 
Параметри за стационарну намену (службени 
смештај) износе 15м2 бруто/по лежају у 
двокреветној соби, односно параметри за 
категорију једна до две звездице. 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. 
Напомена: простор око трафостанице мора бити 
ограђен према стандардима и правилницима за 
пројектовање специјалних енергетских објеката. 
Облик и тип ограде мора бити пажљиво одабран да 
не ремети природно окружење а са друге стране да 
омогући адекватну заштиту објекта и постројења. 
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120. 
Плански параметри и услов за објекте у области енргетске инфраструктуре: 

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP slu`ben. slu`ben. br.le`.    GM 
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2 povr.90% aprt.10% 15m2/l  (25m2)

TEAFO STANICA 35
19TS trafo stanica 35 2331 0.4 0.6 932 1399 1259 140 9 7

ukupno 2331 932 1399 1259 140 9 7
 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  ENERGETIKE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.23 574 0.04%
 
 

Далеководи  35 кV 
 

121. 
Поред постојећег далековода 35 кV из ТС35/10 
кВ,,Ражана,, потребно је изградити нов далековод 
35 кV од ТС35/10 кV ,,Осеченица,,. Далековод 
изградити на челично-решеткастим стубовима, са 
Ал-Це проводником 95 мм. 
 
Ради обезбеђења напајања електричном енергијом 
трафостаница које се налазе изван планом 
обухваћеног простора (,,Питомине,, ,,Краљев сто,, 
и ,,Реле,, ) далековод се мора изградити као дупли 
тј. 35 и 10 кВ и то од стуба где надземна мрежа 
прелази у подземну.  
 
Уклапање у 35 кV напон будуће ТС35/10кV 
,,Дивчибаре,, на простору плана, извести подземно 
каблом 3 х 95 мм. Предвидети да траса кабловског 
вода буде тако пројектована  да се поклапа са 
јавним површинама. 
 
За потребе напајања 10 кV напоном у ТС35/10 кV у 
првој фази предвидети три извода. 
 
Намена : Далековод 35 кV; 

Парцелација за потребе изградње далековода се не 
утврђује. Овим планом утврђена је траса 
далековода за постојеће далеководе, као и траса за 
потребе новог далековода 35 кV од ТС35/10 кV 
,,Осеченица,,110 кV. 

 
Трафостанице 10 (20) / 0.4 кV 

 
122. 

Постојеће ТС10/0.4кV задовољавају са својим 
инсталисаним капацитетом потребе садашњих 
потрошача изузев подручја Омладинско насеље 
Голубац где је потребно изградити нову 
трафостаницу инсталисане снаге 630кVА 
,,Дивчибаре 4,,. Потребна је реконструкција 
постојећих тако што ће се уградити 
трансформатори сходно њиховој инсталисаној 
снази. 
Потреба за изградњом нових трафостаница ће се 
јавити изградњом нових хотелских, рекреативних и 
јавних објеката. 
Све будуће трафостанице морају бити 
слободностојеће, примерене архитектуре према 
амбијенту у коме се налазе. Приликом изградње 
већих објеката предвидети да трафостанице буду 
изграђене у оквиру тих објеката.  

 
123. 

На територији плана, постојеће трафостанице 10(20) /0.4 кV изграђене су као: 
1. слободностојеће ( 11 ТС ) 
2. у објектима друге намене ( 1 ТС) ТС 10/0.4 кV ,,Водовод,, 

Рб. Назив објекта ( ТС ) Снага ТС Снага уграђеног трансформатора 
1. ТС 10/0.4 кV ,,Водовод,, 400 кVА 250 кVА 
2. ТС 10/0.4 кV ,,Стари град,, 630 кVА 400 кVА 
3. ТС 10/0.4 кV ,,Дивчибаре,, 630 кVА 630 кVА 
4. ТС 10/0.4 кV ,,ИМТ,, 630 кVА 630 кVА 
5. ТС 10/0.4 кV ,,Дивчибаре 3,, 630 кVА 630 кVА 
6. ТС 10/0.4 кV ,,Змај,, 630 кVА 250 кVА 
7. ТС 10/0.4 кV ,,Београдско насеље,, 630 кVА 630 кVА 
8. ТС 10/0.4 кV ,,Србијанка,, 630 кVА 150 кVА 
9. ТС 10/0.4 кV ,,Љути крш,, 630 кVА 400 кVА 
10. ТС 10/0.4 кV ,,Балканија,, 630 кVА 630 кVА 
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11. ТС 10/0.4 кV ,,Крушик,, 630 кVА 400 кVА 
12. ТС 10/0.4 кV ,,Стеван Филиповић,, 630 кVА 250 кVА 

 
Укупна снага свих трафостаница 10/0.4 кV  износи 
7.33 МVА док су тренутно у трафостаницама 
уграђени трансформатори укупне снаге 4.77 МVА. 
Поред наведених трафостаница које се налазе на 
простору који обрађује план, део потрошача се 
електричном енергијом напаја и из две 
трафостанице које су изван разматраног простора и 
то  ТС10/0.4 кV ,,Питомине,, и ТС10/0.4 
кВ,,Краљев сто,,. Обе трафостанице су стубне и 
снаге 160 кVА. 
Све трафостанице су слободностојеће МБТС или 
зидане изузев ТС10/0.4 кV ,,Водовод,,  ТС 10/0.4 
кВ ,,Београдско насеље,, и ТС10/0.4 кV 
,,Дивчибаре 3,,. 
ТС 10/0.4 кV ,,Водовод,, је наменска трафостаница 
изграђена за потребе Водовода, а  трафостаница  
,,Београдско насеље,, је компактно модуларна са 
уграђеним расклопним постројењем у СФ6 
изведби. 
Планом се оба типа постојећих ТС задржавају уз 
измене које се односе на промене инсталисаних 
снага и типизирање према урбанистичким 
условима. 

 
124. 

Планирана је изградња нових трафостаница за 
потребе развоја енергетског система и то: 
1. слободностојеће  5 ТС ; 
2. у објектима друге намене 1нова ТС; 
Распоред и повезаност постојећих и планираних 
ТС у графичком прилогу. 

 
 
 

 
125. 

Намена: Трафостаница 10(20)/0.4 кV; 
Парцелација за потребе постојећих и изградњу 
нових трафостаница планира се испод објекта на 
парцелама јавног и осталог земљишта, испод 
објекта утврђана за један метар од објекта.  
Архитектура: ТС прилагодити условима из 
правила из овог плана. 

Далеководи 10 (20) кV 
 

126. 
Унутар планом обухваћеног подручја далеководи 
10 кV морају бити подземни и изграђени 
кабловским водом 3 х 95 мм. Обзиром да је 
постојеће стање мреже 10 кV такво да је мрежа 
надземна, потребно је извршити реконструкцију 
свих далековода. 
Постојеће ТС 10/0.4 кV тренутно задовољавају са 
својим инсталисаним капацитетом потребе 
садашњх потрошача изузев подручја Омладинско 
насеље-Голубац где је потребно изградити нову 
трафостаницу инсталисане снаге 630кVА 
,,Голубац,, (ознака 4*). Потребна је реконструкција 
постојећих трафостаница тако што ће се уградити 
трансформатори сходно њиховој инсталисаној 
снази. 
На локацијама на којима је предвиђена изградња  
нових хотелских, рекреативних и јавних објеката 
потребно је изградити нове ТС 10/0.4 кV снаге 630 
кVА: ТС 10/0.4 кV ,,Центар,, (ознака 1*), ТС 10/0.4 
кV ,,Велнес,, (ознака 2*),ТС 10/0.4 кV ,, Ски 
центар,, (ознака 3*) и ТС 10/0.4 кV ,,Скијалиште,, 
(ознака 5*) . 

 
127. 

Реконструкцију мреже 10 кV и повезивање свих трафостаница извршити на следећи начин: 
 
Извод бр.1 ТС 35/10 кV ,, Дивчибаре ,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Србијанка,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Центар,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Дивчибаре,,измештено 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,ИМТ,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Дивчибаре 3,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Змај,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Београдско насеље,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Скијалиште,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,С. Филиповић,, 

Извод бр.3 ТС 35/10 кV ,,Дивчибаре,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Стари град,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Велнес хотел,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Ски центар,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Водовод,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Љути крш,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Голубац 4,, 
! 
Извод бр.2 ТС 35/10 кV ,,Дивчибаре,, 
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! 
ТС 10/0.4 кV ,,Крушик,, 
! 
ТС 10/0.4 кV ,,Балканија,, 
! 
Извод бр.2 ТС 35/10 кV ,,Дивчибаре,, 
 
 

 
128. 

Постојеће кабловска мрежа 10(20) кV овим 
планским решењем у већини случајева не налази се 
у појасу регулационих линија. Таква решења се 
овим планом задржавају. Свака нова или 
реконструисана мрежа мора се поставиту унутар 
регулационих линија на основу синхрон плана 
инсталацију.  

Прикључење свих будућих ТС10/0.4 кV мора бити 
изведено тако да се не ремети постојећи систем 
напајања и да будућа трафостаница такође буде у 
прстену. 

 
Нисконапонски водови  1 кV 

129. 
Мрежа ниског напона је углавном ваздушна и 
претежно је на дрвеним стубовима и делимично 
бетонским. Проводник је углавном Ал-Це 50мм и 
делимично СКС сноп. 
Напајање ниским напоном хотела, одмаралишта и 
других већих објеката је урађено подземно са 
кабловима одговарајућег пресека. 
Мрежом ниског напона се тренутно напаја 800 
купаца електричне енергије. Потребна снага за 
напајање у летњим месецима је 1.1 МVА, а у 
зимским 2 МVА. 

 
130. 

У Целини I ,,Центар Дивчибара,,  Целина II 
,,Секундарни центар са јавним наменама,,  
предвиђа се подземна мрежа ниског напона. Због 
тога је потребна комплетна реконструкција мреже 
у тим целинама. Реконструкцију извршити тако 
што ће се изградити потребан број уличних 
разводних ормара. Повезивање уличних разводних 
ормара са ТС10/0.4 кV и потрошачима извести 
подземно кабловима потребног пресека. 
У осталим целинама предвидети изградњу будуће 
мреже као надземне и подземне где услови 
дозвољавају. 
Надземну мрежу изградити на дрвеним 
импрегнисаним стубовима, а само где је неопходно 
употребити бетонске. Уградњом дрвених стубова 
обезбеђује се ефикасније одржавање посебно у 
зимским месецима, а са друге стране одржава се 
амбијентална структура. 
 
 
 
 
 
 

Нисконапонски водови  1 кV � јавна расвета 
 

131. 
Плански концепт јавне расвете заснива се на 
различитости начина осветљавања објекта и то: 
 
1. расвета саобраћајница у категорији примарне 
насељске мреже - мањи део сабраћајница има 
примерену јавну расвету. Планирана је расвета  
ових саобраћајница, реализоваће се кроз изградњу 
саобраћајница. 
2. расвета саобраћајница у категорији секундарне 
насељске мреже, 
3. расвета саобраћајница у категорији блоковске 
мреже � планирана је канделабрима; 
4. расвета колско-пешачких саобраћајница кроз 
слободне просторе утрина и пашњака � планира се 
амбијенталном расветом потпуно различитом од 
осталих комуникација; 
5. расвета Центра Дивчибаре и језера � специфична 
урбана расвета шеталишта, језера и објеката;  
6. расвета паркова у Целини I � амбијентална 
парковска акцентована расвета;  
7. расвета скијалишта за ноћно скијање. 

 
132. 

На територији плана ,постојећа нисконапонска  
мрежа 1 кV је кабловска. Мрежа је делом 
проведена кроз кабловску канализацију и директно 
полагање у земљу .  
Планом се трасе нисконапонских водова и КБ 
ормара  задржавају. Нове кабловске мреже за 
објекте из плана су кабловске. Објекти јавне 
расвете  се планирају  са кабловском мрежом у 
тротоарским зонама и зеленим површинама, 
ширине 1м. Објекти осветљења стаза се планирају 
са кабловском мрежом у зони изван скијашких 
стаза, ширине 1 м.   

 
133. 

У циљу стварања услова за безбедност грађана и 
саобраћаја ноћу, а водећи рачуна да се створи сто 
пријатнији амбијент усклађен са природним 
окружењем на простору плана, предвиђа се 
изградња  јавног осветљења. 
Планира се изградња јавног осветљења на главној 
саобраћајници и у већим попречним улицама. 
Избор канделабера и светиљки мора остварити 
основни циљ а то је да се светлост исијава тамо где 
је неопходна, у износу који је потребан, а све то 
оствари креирање једне естетски складне 
повезаности човека и амбијента у који се светиљке 
постављају. Посебно се планира изградња јавног 
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осветљења на колско пешачким стазама и простору 
око будућег језера. 
Напајање електричном енергијом јавног осветљења 
извести кабловски из посебних разводних ормара. 
 
 
11. Јавне површине за ТТ и КДС  
инфраструктуру 

 
Постојеће стање 

 
134. 

Постојеће стање ТТ инфрастуктуре 
На територији плана, телекомуникациону мрежу 
можемо поделити на: јавну телефонску мрежу 
(коју чине фиксна телефонија са преносом 
података малих брзина и мобилна телефонија), 
телевизијска мрежа (дифузна и кабловска), 
телекомуникационе мреже осталих корисника 
(МУП, ЕПС, Војска, ). 

 
 
Постојеће стање фиксне телефоније 
Подручје које третира овај  план припада мрежној 
групи 014 Ваљево.  
Постојећи телекомуникациони каблови су 
углавном положени у земљу, док је у једном 
мањем делу изграђени надземни ваздушни водови 
међусобно неповезане целине,  приказани у 
ситуацији у прилогу.  
На територији предметног подручја налази се и 
подземни коакцијални ТТ кабл чија је траса кроз 
подручје Дивчибара лоцирана уз регионални пут. 
 

 

 

 

Дистрибутивна мрежа није довољно изграђена тако да највећи број објеката у кућама за одмор немају 
телефонски прикључак. Да би се постигло побољшање у фиксној телефонији неопходна је њена  
реконструкција и доградња.

СТАЊЕ КАПАЦИТЕТА  У КОМУТАЦИЈИ И ПРИСТУПНОЈ МРЕЖИ МРЕЖНА ГРУПА 014 
Назив Централе Тип Ранг Капацитет Укључено 

ДИВЧИБАРЕ СИ2000 КЦ 1200 800 

 
Постојеће стање мобилне телефоније  
Простор Дивчибара покривају два оператора 
мобилне телефоније "Теленор" (061, 062 и 063) и 
"Телеком Србија" (064 и 065). Покривеност 
сигналима није уједначена, али како је мобилна  
телефонија у сталној експанзији, ситуација се врло 
брзо  поправља. Тренутно оба оператера у 
границама овог плана  имају базне станице. 
Постојећа густина телефона износи 32 телефона на 
100 корисника; 
 

135. 
Плански концепт телефоније и поштанског 

саобраћаја 
Посебни циљеви развоја телекомуникационе 
мреже и поштанског саобраћаја јесу: 
1. промена система изменом постојеће телефонске 
централе новом бежичном централом чија је 
предност у избегавању постављања каблова у 
земљу што је за конфигурацију и квалитет 
земљишта ефикасније и економичније решење;    

2. постизање густине телефона преко 45 телефона 
на 100 корисника; 
3. равномернија покривеност подручја телекому ни 
кационом мрежом (за говор, податке и интернет);   
добра покривеност територије сигналом мобилне 
телефоније;  

4. добра покривеност и равномерност мреже јавних 
говорница. 

 
 
 

136. 
На територији плана изграђен је објекат Поште у 
Целини II, зона  16ПТТ ( 11а33 м2). Постојећи 
објекат је приземан довољне површине за смештај  
опреме, службене просторије и службени смештај, 
БРГП 280м2.  

 
137. 

Постојеће катастарске парцеле јавног интереса у 
области ТТ инфраструктуре, које су  предмет су 
утврђивања кроз план: КО  Дивчибаре: парцеле 
578/9/5  16ТТ ( 11а33 м2).  

 
138. 

Намена: јавна намена у области ТТ и КДС 
инфрастуктуре, за опрему, служнене просторије и 
службени смештај; 
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком.  
Индекс заузетости: максимални 40%;  
Индекс изграђености: максимални 0.5 ; 
Висина објекта: максимална до 12м;   
Стандарди: за планирање нових капацитета 
примењују се стандарди и правилници за 
пројектовање ових објеката. Површине за 
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службену стационарну намену, не могу бити веће 
од 10% БРГП површине објекта. Параметри за 
стационарну намену (службени смештај) износе 
15м2 бруто/по лежају у двокреветној соби, односно 
параметри за категорију једна до две звездице. 

Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. 

 
139. 

Плански параметри и услови за објекат Поште: 

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP slu`ben. slu`ben. br.le`.    GM 
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2 povr.90% aprt.10% 15m2/l  (25m2)

PO[TA
16PTT po{ta (280m2) 1133 0.4 0.5 453 567 510 57 4 7

ukupno 1133 453 567 510 57 4 7
 

КДС мрежа 
 

140. 
На основу одредаба Закона о системима веза 
("Службени лист СФРЈ", број 41/88), Закона о 
изградњи објеката ("Службени гласник РС", број 
44/95), Правилника о техничким нормативима за 
кабловске дистрибуционе системе и заједничке 
антенске системе ("Службени лист СФРЈ", број 
66/87)  и југословенских стандарда ЈУС Н.Н6.170-
179 И ЈУС Н.Н6.501-504. планира се КДС 
инсталација.  
Предвиђена кабловска мрежа за дистрибуцију радио 
(РА) и телевизијских сигнала (ТВ) сигнала на начин 
утвђен као и за осталу комуналну инфраструктуру.  
Планирано место за смештај главне станице (ГС), је 
на локацији у Целини II, блок 16ПТТ, у постојећем 
објекту. Траса положених цеви за прикључење даје 
се у условима за изградњу објекта. 

 

12. Водоснабдевање 
141. 

 
Постојеће решење водоснабдевања 

Други акутни проблем Дивчибара је 
водоснабдевање. Дивчибаре има аутономни сyстем 
снабдевања водом, преко постројења за  
 
 

 
 
пречишћавање питке воде, лоцирано уз 
акомулационо језеро на Чалачком потоку.  

 
142. 

Процес водоснабдевања 
Туристичко место Дивчибаре се снабдева водом из 
Акумулационог језера на Читлучком потоку, у 
граници плана. Постројење за пречишћавање воде 
је у функцији од 1975. године. 
• Захват воде гравитационо до постројења из 
акомулације на Читлучком потоку је запремине 
110.000 м3 - корисно 74.000 м3; 
• Површина акумулационог језера 17ха 79а; 
• Процес прећишћавања: флокулација, 
седиментација, филтрирање, дизинфекција; 
• Капацитет постројења 10 л/с; 
• Садашње потребе Дивчибара су 7 л/с; 
• Капацитет резервоара: запремине 200 м3. 
 
Обзиром на квалитет сирове воде који одликује 
повишен садржај органских материја, постојећа 
процесна линија Постројења за прећишћавање 
воде, није давала питку воду у складу са 
Правилником о прописаном квалитету. 
Урађен је пројекат реконструкције старог 
постројења. Тренутно су у току радови на 
реконструкцији постројења, из сопствених 
средстава ЈКП ,,Водовод Ваљево,, Пројектом је 
планирано проширење капацитета на 15 л/с 
(уместо досадашњих 10 л/с). 

143. 
Постојећа мрежа 

Концепт водоснабдевања базира се на решењу препумпавања воде из постројења према резервоару а одатле 
према потрошачима. Дивчибаре нема успостављену висинску мрежу са прстеновима већ се дистрибуција врши 
,,грански,,. 
Постојећа примарна водоводна мрежа профила од АЦ и ПЕ фи 63-150, дужине  око 2.8км је у релативно 
добром стању.  
 
Табеларни приказ постојећих траса водовода 
димензија дужина 
   АЦ  и ПЕ фи 150 720м 
   АЦ и ПЕ фи 125 1180м 
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   АЦ и ПЕ фи 80  3230м 
   АЦ и ПЕ фи 63  260м 
   Ре фи 110  260м 
   Ре фи 63  2.8 км 
   Поц фи 6/4�  830м 
   У к у п н о  9.2 км 

 
 

144. 
Плански концепт водоснабдевања Просторног 

плана Општине Ваљево 
Концепција дугорочног развоја водне 
инфраструктуре општине Ваљево је да се 
интегрално коришћење, уређење и заштита вода на 
подручју општине Ваљево и ширег слива Колубаре 
обезбеди са два велика регионална система:  
1)  Регионалним Колубарским системом за 

обезбеђење воде највишег квалитета, за 
снабдевање водом  насеља и оних индустрија 
које троше воду квалитета воде за пиће (даље: 
Регионални Колубарски  систем); и  

2)    Колубарским речним системом за обезбеђење 
воде за технолошке потребе и наводњавање, 
заштиту  квалитета вода и уређење водних 
режима (даље: Колубарски речни систем). 

Та два система ће имати заједнички објекат - 
акумулацију "Стуборовни" и тесне међусобне 
интеракције. Оба система користе се на ширем 
подручју слива Колубаре, и ван граница општине 
Ваљево, јер се са обе категорије воде (вода за пиће 
и вода за технолошке потребе) снабдева и подручје 
Лајковац - Лазаревац - Црљани, као и велики 
енергетски и индустријски објекти Рударско-
енергетско-индустријског система "Колубара" 
(даље: РЕИС "Колубара").  

 
145. 

Регионални Колубарски систем ће најпре 
користити изворишта подземних вода. Завршетком 
изградње акумулације "Стуборовни" из 
регионалног система обезбеђиваће се само 
недостајуће количине воде, након оптималне 
експлоатације локалних изворишта.  
На подручју општине Ваљево развијаће се четири 
врсте водоводних система за обезбеђење воде 
највишег квалитета а један од њих је и планирани :   

• водоводни систем туристичког подручја 
Дивчибаре и планинских насеља на 
обронцима Маљена;  

Оквирна планирана потрошња воде највишег 
квалитета на подручју општине Ваљево срачуната је са 
специфичним потрошњама које су дефинисане 
Водопривредном основом Републике Србије и 
Регионалним просторним планом за временски пресек  
2022. године . 
Усвојене норма потрошње воде просторним планом су : 

• 230 Л/корисник⋅дан за градска насеља (норма 
на нивоу развијених земаља),  

• 90 Л/корисник⋅дан је остала регистрована 
потрошња (градске службе, терцијалне 
делатности). 

 
146. 

Развој Регионалног Колубарског система 
Укупан планирани капацитет Регионалног 
Колубарског система од 1800 Л/с у периоду вршне 
потрошње, одређен је према вршној потрошњи у 
општини Ваљево од 840 Л/с, као и недостајућих 
количина воде које треба испоручити потрошачима 
у општинама Мионици, Лајковцу, Лазаревцу и Убу.  
Ове количине воде се покривају у вршним 
периодима планираним проширењем постројења за 
пречишћавање воде "Пећине". 

Основну конфигурацију Регионалног Колубарског 
система чине: 

• магистрални цевовод чисте воде (∅ 1100 
мм) којим ће се вода из ППВ "Пећине" 
упућивати према контра резервоару 
"Гајине" у селу Бујачић (на 228 мнв) и 
одатле транспортовати долином Колубаре, 
са правцем пружања магистралног 
цевовода поред локалних путева у насељу 
Бујачић и Белошевац, преласком на леву 
страну реке Колубаре и даље 
инфраструктурним коридором Београд-
Ваљево у простору између постојеће 
железничке пруге и магистралног пута М-
4, или у заштитном појасу железничке 
пруге према реци Колубари, са доводним 
цевоводима према резервоарима у 
насељима у општинама Ваљево, Мионица, 
Лајковац и Лазаревац, као и са крацима 
према Убу и Дивчибарама. 

 
147. 

Концепт насељске водоводне мреже 
Најважније питање водоснабдевања Дивчибара је 
довод питке воде, која се у довољним количинама 
не може обезбедити из постојеће акумулације 
заснива се на решењима просторног плана.  
Потребе у води, у максималном дану потрошње, су 
рачунате са нормом потрошње од 230 л/ст/дан. То 
је количина воде коју треба довести до Дивчибара 
од: 

s
lxQ 34

400.86
200000.15

==  

Концепција водоснабдевања Дивчибара остаје 
иста. Сва вода се доводи у резервоар и одатле се 
дистрибутивном водоводном мрежом упућује до 
потрошача. 
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Планира се изградња новог резервоара на истој 
локацији, запремине од 600 м3. 
По котама терена на којима су лоцирани 
потрошачи, водовод Дивчибара има две висинске 
зоне. Једна је од коте 1000 мнм, па наниже, до коте 
940 мнм. Има врло мало потрошача испод коте 
940, и за њих није предвиђена посебна зона, него 
ће се њихово прикључење решавати појединачно 
(избором пречника цевовода или неким од начина 
редуковања притиска). Ти потрошачи се снабдевају 
водом гравитационо. Тој висинској зони припада 
већи део потрошача, преко 90%.     
Постоје и потрошачи изнад коте 1000 мнм, и они 
се налазе само у урбанистичкој Целини X 
Питомине. За њих је формирана друга висинска 
зона и за њихово водоснабдевање је предвиђена 
пумпна станица у затварачници резервоара. 

 
148. 

Дистрибутивна водоводна мрежа је планирана дуж 
постојећих и планираних саобраћајница, где год је 
то било могуће, тако да може доћи до скоро свих 
потрошача. Неки делови водоводне мреже се 
укидају, и то они, који према добијеним подацима, 
иду трасама ван саобраћајница, а на простору где је 
предвиђена изградња. Минимални пречници 
дистрибутивне водоводне мреже би требало да 
буду следећи: главна водоводна мрежа Ø100 мм из 
услова противпожарне заштите и секундарна 
водоводна мрежа Ø50 мм . 

 
149. 

Плански стандарди 
• за хотелске и апартманске објекте: 400 Л 

/корисник-дан;   

• за викенд и апртманске објекте:230 Л 
/корисник-дан;   

• пратеће делатности 1200м3/дан, 
• остала регистрована потрошња (градске службе, 
терцијалне делатности):  90 Л/корисник⋅дан ;  

• кампови : 150 Л/корисник⋅дан ; 
• излетници : 25 Л/корисник⋅дан ; 

13. Канализациона инфраструктура 
150. 

Постојеће стање 
Најакутнији проблем ТЦ Дивчибаре је неоспорно 
њен канализациони систем. Изграђен је крајем 
шездесетих година. Због специфичне морфологије 
терена и квалитета земљишта, са безброј долина   
мочварног замљишта, са огромним бројем сливних 
равни, канализација је лоцирана (логично) на 
најнижим котама, кроз те исте долине. 
Нажалост, канализација је урађена  без 
стабилизације, и као резултат тога, делимично је 
потонула, велики број деонице је искидан и 
згушен. Експертска група ,,ЦИП,, -а која је за 
потребе плана истраживала могућа решења,  
констатовала је да је постојећа мрежа, из горе 
наведених разлога, неупотребљива и да у овом 
моменту представља озбиљан извор загађења 
природне средине. Санација постојећег стања 
представља веома скупо и технички 
неодговарајуће решење. Укупна дужина примарне 
мреже профила од фи 300, фи 250 и фи 200, износи 
укупно око 3.7км. Капацитет и стање постојеће 
дужина неможе, ни изблиза, покрити планиране а 
ни постојеће изграђене капацитете и неможе бити 
ослонац планираног развоја. 

 
Табеларни приказ постојећих траса опште канализације  
димензија дужина 
   ОК фи 300 1190м 
   ОК фи 250 1250м 
   ОК фи 200  1245м 
   У к у п н о  3.7 км 

 
151. 

Планско решење 
Из тог разлога урађено је ново решење фекалне 
канализационе мреже са стабилизацијом испод 
пешачких стаза, које ће се као колско-пешачке 
саобраћајнице користити само за интервентна 
возила.  
Мрежа колско-пешачких саобраћајница са мрежом 
примарне канализационе мреже планирана је на 
основу капацитета супраструктуре, планских 
решења базираних на оријентационом броју од око 
15.000  једновремених корисника. 

 
152. 

Решење канализације пројектовано је и протеже се 
генерално од севера према западу. Планирано је 
три слива и то: 
 

 
1. Јужни слив - према којем гравитирају 

делови подручја Голубца, Љутог крша, 
Целина I, Београдског насеља и део 
Целине II; 

2. Северни слив - према којем гравитирају 
подручја Видиковца, Београдског насеља и 
Борове стране; 

3. Источни слив - према којем гравитира 
подручје Питомине, Чалачке греде и део 
Целине II; 

Део подручја плана није обухваћен пројектованом 
мрежом и то део Голубца и Љутог крша  који 
гравитира према јужном сливу. Објекти у овој зони 
(викенд насеља) немају могућност прикључка на  
насељску мрежу, па се планира  ново сливно 
подручје са канализационом мрежом за сакупљање 
отпадне воде у непопусне септике јаме или 
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изградња посебног комплетног уређаја за 
пречишћавање отпадне водеза овај слив, ван 
границе плана.  
Део источног слива - за подручје Питомине, због 
постојеће зоне заштите водозахвата, обавезна је 
израда Урбанистичког плана у целини са решењем 
секундарне канализационе мреже која се 
надовезује на планирану примарну канализациону 
мрежу. 
За потребе плана урађен је идејни пројекат 
канализације, фекалне канализације, са 
прецизираним бројем шахтова, каскада, падовима 
канализационе мреже, висинским доњим и горњим 
котама шахтова и каскада.  

Укупна дужина мреже канализације износи 11.7км. 
Планирани профили су  200,250 и 400. 

 
153. 

Постројење за пречишћавање фекалне 
канализације 

Постојеће изграђено постројење у долини реке 
Беле Каменице, никада од своје изградње, није 
било у функцији. Сам објекта је урушен а део 
непречишћене канализациј одлази у реку. Простор 
је девастиран и загађен. Постојећи објекат се руши 
а низводно, на око 500м изгради ново постројење 
на катастарској парцели 663/1. 
Ново постројење планирано је у зони 13БД (37а 
78м2). Планирани објекат је приземан. 

 
154. 

Плански параметри и услови за објекат постројења: 

u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2 povr.25% povr.75%
BIODISK

13BD pogonski objekat 3778 0.30 0.10 1133 1133 283

bazen 0.30 0.10 850

ukupno 3778 1133 1133 283 850
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  INFRASTRUKTURE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.38 574 0.07%
 

 
15. Гасификација 

155. 
Плански концепт 

Гасификација територије плана, утврђена је на 
основу приоритетне потребе еколошке заштите  
туристичког центра и избора рационалног 
енергента. 
Овим планом утврђене су трасе будће трасе мреже 
примарног гасовода, са позицијом базне гасне 
станице. Капацитети, димензионисање мреже и 
топлотног конзума, сегрегацију  примарне и 
секундарне мреже, дефинисаће се посебним 
урбанистичким идејним пројектом. 
Инфраструктурна мрежа и постојења за потребе 
додатних капацитета за гравитирајуће 
потенцијалне кориснике, ван територије овог 
плана, утврдиће посебним планским документима. 

 
156. 

По реализацији гасне мреже потрошачи се 
обавезују да примарно користе гас у сврху 
загревања простора, кувања и производњу топле 
воде. Постојеће изграђене подстанице  централног 
грејања на електичну енергију, задржавају се као 
резервни алтернативни начин загревања.  

Инфраструктурна мрежа и постројења за капацитет 
до  45 мегавата. 

 
 

157. 
Енергенти : Планиран је систем инфраструктурне 
мреже за потребе гасификације и то алтернативно 
за: 
1. гасификацију природним земним гасом - 
дугорочна реализација; 
2. гасификација ТНГ-ом (течни нафтни гас) � 
краткорочна реализација; 

159. 
Планирани објекат базне станице налази се у 
Целини XI, зона  54ГАС ( 1ха22а19 м2).  

 
160. 

Постојеће катастарске парцеле јавног интереса у 
области гасне инфраструктуре, које су  предмет су 
утврђивања кроз план:  
КО  Дивчибаре:  парцеле 454/1 и  454/3 ; 

 
161. 

Намена: јавна намена у области гасне 
инфрастуктуре, за опрему, службене просторије и 
службени смештај; 
Парцелација за потребе изградње планиране 
намене, утврђена је овим планом; геодетским 
елементима за обележавање, површином и 
ознаком.  
Индекс заузетости: максимални 5%;  
Индекс изграђености: максимални 0.10  
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Висина објекта: максимална до 12м (осим оних 
делова објекта који технолошки захтевају већу 
висину); 
Стандарди: за планирање нових капацитета 
примењују се стандарди и правилници за 
пројектовање ових објеката. Површине за 
службену стационарну намену, не могу бити веће 
од 20% БРГП површине објекта. Параметри за 

стационарну намену (службени смештај) износе 15 
бруто/по лежају у двокреветној соби, односно 
параметри за категорију једна до две звездице. 
Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације. 
 

 
162. 

Плански параметри и услови за објекат Базне станице 

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP slu`ben. slu`ben. br.le`.    GM 
u planu  naziv / namena/regulacija parcele m2     % m2 m2 povr.80% aprt.20% 15m2/l  (25m2)

BAZNA STANICA
54GAS bazna gasna stanica 12219 0.10 0.10 1222 1222 978 244 16 7

ukupno 12219 1222 1222 978 244 16 7
 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  GASIFIKACIJE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 1.22 574 0.21%
 
 
15. Услови за уређење и заштиту животне 
средине    

 
163. 

На основу анализе стања и тенденција будућег 
развоја, издвајају се следећи општи циљеви 
заштите животне средине:  
1) очување квалитета животне средине: чист 

ваздух, довољне количине и хигијенски 
исправне воде за пиће и рекреацију, очувано 
шумско и ливадско земљиште, екосистеми и 
биолошка разноврсност;  

2) рационално коришћења природних ресурса, 
нарочито необновљивих, или, делимично 
обновљивих, смањење количине отпада;  

Посебни циљеви: 
• апсолутни приоритет има заштита изворишта 

водоснабдевања и квалитета вода, природних 
и непокретних културних добара; 

• заштита шумског земљишта и шума;  
• смањење потрошње воде и смањење губитака 

воде у дистрибутивним мрежама; 
• изградња канализационог система и биодиска; 
• смањење количине, успостављање система 

управљања комуналним отпадом, као и 
успостављање организованог сакупљања;  

• развој система гасног грејања; 
• смањење емисије буке из саобраћаја; 
• обезбеђење предострожности за активности 

које могу да изазову негативне утицаје на 
околину или еколошки ризик, применом 
система процене утицаја на животну средину 
пре доношења инвестиционих одлука о 
развоју саобраћаја и изградње објеката; 

• повећање обима инвестиција за заштиту 
животне средине; 

• унапређење система управљања заштитом 
животне средине; 

Остале препоруке: 
• решавање простора за стационирање возила, 

планирано је, поред постављања паркинга на 
отвореном, кроз изградњу подземних гаража; 

• формирана физичка структура у односу на 
повољност оријентације и осунчаност 
простора; 

•  планирано озелењавање спровести у складу са 
свим мерама заштите и смањења негативних 
ефеката загађења у смислу стварања тампон 
зона зеленила дуж ободних саобраћајница, 
заштитних зона уз површине за игру деце и 
миран одмор; 

• планирање косих кровних равни на објектима 
и коришћење поткровља, смањује негативне 
ефекте климатских услова, захтева адекватну 
термоизолацију, проветреност кровне 
конструкције у случајевима кад се поткровље 
користи и израду вертикалних прозорских 
отвора у стамбеним и боравишним 
просторијама. 

 
16. Природна добра 

164. 
Посебни циљеви заштите природе као сегмента 
укупног система заштите животне средине, јесу:  
1) очување биолошке разноврсности, односно 

екосистемског и генетског диверзитета;  
2) очување геонаслеђа кроз заштиту геолошких, 

геоморфолошких, хидрографских, 
педолошких и дендролошких места и 
феномена;  
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3) очување одлика природних и предеоних 
целина;  

4) очување, односно пажљиво и ограничено 
коришћење фонда биљних и животињских 
врста обухваћених Уредбом о заштити 
природних реткости;  

5) рекултивација простора оштећених изградњом 
објеката и другим грађевинским радовима; 

 
165. 

Услови заштите шума 
Јавно предузеће �Србијашуме� уређује начин и 
услове коришћења природних добра. Сходно томе 
потребно је приликом израде документације 
прибавити одобрење и услове чисте сече и 
просецања шума, од надлежног јавно предузећа, и 
то, за све новопланиране саобраћајнице, објекте 
јавне намене и остале објекте, објекте 
инфраструктурне мреже, инсталације и др, 
предвиђене  овим планом. 

За такву активност потребно је строго ппоштовање 
законске регулативе која подразумева: 
1. Обележавања стабала за сечу - дознака од 
стране стручне службе ЈП �Србијашуме�; 

2. Плаћање једнократне накнаде за искрчену 
шуму у висини петоструке вредности шуме по 
члану 41. Закона о шумама (�Службени гласник 
РС, број 101/05; 

3. Сеча стабала и успостављање шумског реда у 
складу са важећим правилницима. 

 
17. Културна добра 

166. 
На територији плана нема добара које припадају 
категоријама које имају статус предходно 
заштићених или добара од трајне културне 
вредности. 
На Дивчибарама постоје три објекта која су вредна 
градитељска налеђа: 
1) Викенд објекат код ,,Змаја,, реконструисати по 

условима Завода за заштиту споменика 
културе Ваљево; 

2) Хотел ,,Маљен,, у случају реконструкције мора 
прибавити услове Завода за заштиту споменика 
културе Ваљево; 
3) Хотел ,,Дивчибаре,, који је реконструисан по 

пројекту аутора. 
Општи циљеви: 
• спровођење интегралне заштите непокретних 

добара, простора заштићене околине и зона 
заштите; 

• утврђивање адекватне намене и корисника 
непокретних културних добара у 
јавном/државном власништву, ради 
ефикасније заштите, презентације и 
економског вредновања тих добара;  

• Евидентирани објекти службе заштите 
сачувати на одговарајући начин, уз 

поштовање захтева, критеријуме и 
методологије заштите. Обавезна је примена 
Законом утврђених техничких мера заштите - 
реконструкција, рестаурација, или, заштита 
кроз документацију. 

 
18. Парковске површине (П) 

 
167. 

Централна зона сваког туристичког центара се 
уређују и негује са посебном пажњом. Зелене 
површине у Целинама I и II планиране су као 
уређене јавне парковске површине са 
одговарајућим опремом (клупе, сеници и сл), 
стазама, расветом, цветним, воденим и каменим 
аранжманима као и опремом за дечију игру.  

 
168. 

На предметној територији, у границама плана, 
парковске површине, налазе се у Целинама I, II и 
V. 
Површина јавних паркова 2.8ха или 0.5%. 

 
169. 

Постојеће катастарске парцеле јавног интереса, у 
области парковских површина које се налазе у 
Целини I и II, предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре:  
целе парцеле 772 
делови парцела 578/2, 725/1, 726, 752/2, 707, 
758/10, 765/1, 765/3, 930, 931, 933, 934 /2, 935, 
935/1, 936/2, 937, 939/3, 939/4, 940/3. 

 
170. 

Намена: јавна парковска површина која се уређује 
са следећим садржајима:  

• стазама и одмориштима са засторима од 
природног материјала (дрво, камен); 

• дрвеним парковским мобилијаром 
(клупам, сеницима и сл); 

• воденим, цветним и каменим 
аранжманима аутохтоног биља; 

• јавним тоалетима; 
• одговарајућом парковском амбејенталном 

расветом стаза као и цветних и камених 
аранжмана; 

• зона за дечију игру са опремом; 
• у јавним парковима дозвољено је 

постављање по једног објекта аутохтоне 
архитектуре, као музејског примерка по 
избору Завода за заштиту споменика 
цултуре Ваљево површине до 50м2. 
Минимална парцеле 60а. Намена ових 
објеката може бити: галеријска, 
изложбена, књижарска, сувенирска исл. 
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171. 
Плански биланси постојећих површина  кат. парц. јавне намене на јавном земљишту 
На предметној територији евидентиране су следеће катастарске парцеле  
celine bloka zone parcele m2
I 1   1 P cela parcele 772 1159

2   2 P1 deo parcele 930, 934/1 1713
  2 P2 deo parcela 936/2,935,935/1,937,934/2,931,933 8269

3   3 P deo parcela 726, 578/2, 765/3, 765/1, 756/2, 758/10 6119
4   4 P deo parcele 725/1 1326
7   7P1 deo parcele 707 1058

  7P2 deo parcela 939/3, 939/4, 940/3, 3550
ukupno Celina I 23194
II 16 16 P deo parcelA 577, 578/8 4947
ukupno Celina II 4947
UKUPNO 28141
 
 
Проценат и површина земљишта које је намењено за јавне намене на јавном земљишту  
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zona  PARKOVSKA JAVNA NAMENA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 2.8 574 0.5
 

172. 
Стандарди за инфрастуктуру на зеленим површинама 

При постављању инсталација на територији плана, треба обратити пажњу на одговарајућу удаљеност садница 
дрвећа и грмља од подземних инсталација. У табели су приказана минимална одстојања специфичних водова 
инфраструктуре у односу на садницу:  

 Подземна инсталација удаљеност од 
  дрвета (м1 ) грма (м1) 
водовод 2 1 
магистрални водовод 5 5 
топловод  3 2 
електроинсталације 3 2 

тт инсталације  2 2 
колектор  2 2 
фекална канализација 2 1 
кишна канализација 1 0.5 
дренажа под земљом 2 1 

 

19. Центар Дивчибара на језеру 
ЗОНЕ �ЦД� 

Центар Дивчибара 
 

173. 
На територији плана, планирана је изградња новог 
центра Дивчибара на језеру. Планирано решење 
базира се на преузетој концепцији првонаграђеног 
конкурсног рада групе аутора. Идеја стварања 
идентитета Дивчибара стварањем места окупљања 
у централној зони око језера, реализована је кроз 
план. Будући центар развија се линијски ивичном 
изградњом паралелно са обалом језера и пешачком 
денивелисаном зоном између. Основна наменом 
центра су туристичке услуге комерцијалног типа у 
свим областима (трговине, културе, стацонарних 
услуга, одмора, рекреације итд).  

 
174. 

Основна подела на нивоу плана генералне 
регулације са елементима детаљне регулације, 
дефинисана је следећим наменама: 
 
Јавна намена 
1. ЈЕЗЕРО (водена површина) � водоакумулација 
реке Бела Каменица и природних изворишта 
воде на дубини од 1.5м,  ознаке намене - зона 
5Ј1 (82а98м2) и 5Ј2 (1ха09а33м2); 

2. ПЕШАЧКА ЗОНА - ОБАЛА (пешачка намена) - 
уз језеро са сунчалиштем, зеленилом, 
дрворедом, баштама ресторана и сл, ознаке  
намена - зона 5ПЗ1 (1ха56а93м2), 5ПЗ2  
 (18а50м2), 5ПЗ 3 (20а10м2); 

3. ТРЖНИ ЦЕНТАР � пијаца (терцијарна услужна 
намена) приземни компактни објекат на углу са 
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покривеном пијацом и паркингом 6ТЦ 
(53а01м2); 

Остала намена  
(услови изградње ових објеката налази се у делу 
�Остало земљиште и остала намена�) 
4. ОБЈЕКТИ ЦЕНТРА � (туристичка услужна 
намена) ивичне изградње са колонадом у 
приземљу које је искључиве намене 
туристичких услуга центра, ознаке намена - 
зона 5ЦД1 (17а83м2), 5ЦД2 (21а56м2), 5ЦД3 
(12а26м2), 4ЦД (31а42м2), 5К (16а55м2) и 
објекат јавне намене 5ОД(16а82м2).     

 
 
 

175. 
Планиране  намене налазе се у Целини  I и то у 
блоковима 5 и 6. 
Површина намена, износи  4.6ха  или 0.8%. 

176. 
Постојеће катастарске парцеле које се налазе у 
Целини I, предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре: (Блок 5)  целе парцеле  711, 712, 
713, 715, 709/4, 680, делови парцела 678, 679, 679, 
682/1, 692/1, 704/1, 709/1, 710/1, 717 (јавни пут), 
1030 (река Бела Каменица),  (Блок 6) целе парцеле  
725/1, 722/1, 722/2, 724;    делови парцела 720, 
725/1, 725/2. 

 
 

177. 
Плански биланси за Центар Дивчибаре 

oznaka povr{ina povr{. broj     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj 
u planu       zona zone parcela parcela le`aje po le`aju le`aja
CELINA I       m2       m2      %      m2      m2      %       m2       n

5 5J1 8298
5J2 10933
5PZ 1 15693
5PZ 2 1850
5PZ 3 2010
5OD 1682 375 4 100% 2 1682 3364 30% 15 67

6 6TC 5301 5301 40% 1.2 2120 2544 20% 15 34
ukupno 45767 3802 5908 101
 
 
Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за Центар Дивчибара  

% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
za  CENTAR DIV^IBARE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 4.6 574 0.8
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178. 
Асанација 

За потребе привођења земљишта планираној намени, за потребе изградње језера, колско-пешачке 
саобраћајнице са трасом примарног фекалног колектора фи 400 као и формирања новог центра Дивчибара, 
утврђује се асанација следећих постојећих објеката: 

 BLOK 5  -  oznaka objekta u planu             BRGP objekta u osnovi  m2            Status objekta prema katastru
                                 1) 101            Ukwi`en objekat
                                 2) 78            Ukwi`en objekat
                                 3) 252            Ukwi`en objekat
                                 4) 47            Ukwi`en objekat
                                 5) 7            Gara`a
                                 6) 19            Neukwi`en objekat
                                 7) 62            Neukwi`en objekat
                                 8) 26            Neukwi`en objekat
                                 9) 30            Neukwi`en objekat
                               10) 18            Neukwi`en objekat
                               11) 54            Neukwi`en objekat
                               12) 54            Neukwi`en objekat
                               13) 35            Neukwi`en objekat
                               14) 26            Neukwi`en objekat
                               15) 21            Neukwi`en objekat
                               16) 68            Neukwi`en objekat
                               17) 27            Neukwi`en objekat
                               18) 42            Neukwi`en objekat
                               19) 24            Neukwi`en objekat
                               20) 39            Neukwi`en objekat
                               21) 24            Neukwi`en objekat
                               22) 21            Neukwi`en objekat
                               23) 29            Neukwi`en objekat
                               24) 31            Neukwi`en objekat
                               25) 17            Neukwi`en objekat
                               26) 23            Neukwi`en objekat
                               27) 33            Neukwi`en objekat
                               28) 26            Neukwi`en objekat
                               29) 45            Neukwi`en objekat
                      ukupno 1-29 1279

 BLOK 6  -  oznaka objekta u planu             BRGP objekta u osnovi  m2            Status objekta prema katastru
                               1) 163            Ukwi`en objekat
                               2) 37            Ukwi`en objekat
                      ukupno 1-29 200
               UKUPNO BLOK 5 I 6 1479
 
 

20. Инжењерско - геолошки услови 
 

179. 
Планска решења прилагођена су инжењерско-
геолошким условима у зависности од реона у коме 
се налазе.  Саставни део овог плана је �Елаборат о 
инжењерско-геолошким условима израде плана 
Дивчибаре�,2000. 

Реконструкција, односно надградња и доградња 
објекта је могућа ако се истраживањима утврди да 
је исти фундиран на одговарајући начин и увећање 
оптерећења на темеље неће изазвати штетне 
последице по објекат. У супротном, потребно је 
спровести одговарајуће интервенције на темељима 
као санационе мере како би се омогућило 
прихватање додатног оптерећења. 
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180. 
Услови по геолошким реонима 

При пројектовању обратити пажњу на нивелациона 
решења терена, тако да дође до што мањег 
нарушавања природног равнотежног стања као и 
примену одређених мелиоративних мера у циљу 
стабилности објекта. За сваки планирани објекат  
урадити детаљна истраживања ради дефинисања 
услова и начина градње у том реону. 
При  инжењерскогеолошкој  рејонизацији  терена  
меродаван  је  геолошки  потенцијал (локација, 
просторни и међусобни распоред заступљених 
литолошких чланова, геолошка старост и геолошки 
склоп), стање и својства заступљених литотипова и 
сеизмички услови. Осим тога узети су у обзир 
геолошки-геотехнички фактори: морфологија 
терена-урбани услови, техногене творевине, 
природне творевине, дубине до којих се обавља 
ископ за објекте, дебљина до надизданске зоне као 
и нумеричке вредности геотехничких параметара 
имајући у виду њухову дистрибуцију на површини 
терена и по дубини. 

 
181. 

На бази спроведених истраживања и испитивања 
извршено је реојонирање терена према 
инжењерскогеолошким условима.  
Предметни терен може се поделити у три рејона: 
 
Рејон 1 � је заступљен углавном уз реку Белу 
Каменицу и њене притоке. На 
инжињерскогеолошкој карти овај рејон се поклапа 
са подручјем на алувијално-делувијални седименти 
(лег.�ад�). 
У морфолошком погледу овај рејон обухвата 
морфолошки најниже  делове терена и делове 
терена са најмањим нагибима (до 5 степени). 
Првобитне мање депресије, створене ерозионим 
процесима запуњене су алувијално-делувијалним 
материјалом, претежно глиновито-песковитог 
састава. 
Ове делове терена изграђују алувијално-
делувијални седименти, глиновито-песковитог 
састава, дебљине уобичајно до 1метар. Испод ових 
наслага заступљена је зона доста распаднутих и 
деградираних основних стена, дебљине око 3м, а 
даље чврсти стенски комплекс. 
Хидрогеолошке услове карактерише присуство 
доста високог нивоа подземних вода, слаба 
површинска одводња и појаве забаривавања и 
замочваривање терена. У површинском делу 
терена присутна је доста бурна и мочварна 
вегетација.  
При планирању коришћења овог простора могу се 
дати следеће препоруке: 
• на простору овог рејона темељење објеката 

може се вршити на дубинама испод 1-1.5м у 
зони распаднутих основних стена међутим, 
обзиром на неповољне хидрогеолошке и 
хидролошке услове и велику влажност тла, на 

подручју овог рејона неповољна је градњу 
стамбених  и других смештајних објеката. 

• У случају потребе делови овог рејона могу се 
једноставно дренирати и исушити ископом 
дренажно одводних канала, при чему би била 
неопходна и регулација тока реке Бела 
Каменица у доњем делу тока; 

• Овај рејон пружа добре могућности за 
формирање слободних водених површина, 
мањих језера или изданских ока, скидањем 
глиновитог покривача и отварањем издани која 
је образована у слоју распаднутих и 
деградираних основних стена; 

• Провођење линијских инфратуктурних 
објеката кроз овај рејон је повољно у погледу 
ископа до дубине око 1-1.5м, али треба водити 
рачуна о присуству високих подземних вода; 

 
• Изградња саобраћајнице преко ових делова је 

могућа, уз предходну замену глинивитог тла и 
обезбеђење одговарајућих пропуста за воду; 

Рејон 2 � је заступљен у нижим деловима падина и 
благо засвођеним деловима гребена на 
инжињерскогеолошкој карти. Овај рејон се 
поклапа са подручјем где је преко чврстог стенског 
подручја заступљена елувијална глиновито-
песковита дробина, дебљине 0.8-1.5м (лег.�е� 0.8-
1.5м). 
У морфолошком погледу ову су повољни делови за 
градњу, јер се нагиби терена крећу до 10 степени и 
не захтевају веће нивелационе радове. 
Хидрогеолошки услови изградње објеката на 
подручју овог рејона су повољни јер се нивои 
подземних вода налазе испод 1м. Само уз сам 
контак са првим рејоном могући су виши нивои 
подземних вода, док у морфолошки виших делова 
у оквиру овог рејона нивои подземних вода су још 
нижи. 
У инжињерскогеолошком погледу може се рећи да 
је овај део терена изграђен од чврстог стенског 
комплекса, преко кога је заступљена елувијална 
кора распадања основних стена, углавно 
глиновито-песковитог састава. 
При планирању коришћења овог плана могу се 
дати следеће препоруке: 
• На простору овог рејона могу се градити 

објекти свих намена при чему је објекте 
најоптималније темељити у чврстом стенском 
комплексу,  што значи на дубинама до 1.5м јер 
је носивост чврстог стенског комплекса доста 
велика док  је слегање практично 
занемарљиво; 

• Лакши објекти се могу темељити и на мањим 
дубинама јер је носивост дела елувијалне коре 
распадања такође велика (преко 200 кН/м2), а 
само локално је могућа нешто већа дебљина 
глиновитог покривача где је носивост тла 
мања и где су могућа диференцијална слегања 
тла; 
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• Овај рејон је погодан за провођење свих 
линијских објеката збод доста повољног 
ископа до дубине од око 1-1.5м; 

• Делови овог рејона су повољни за изградњу 
спортских терена због олакшаног ископа при 
нивелацији терена; 

• Изградња саобраћајница кроз овај рејон је 
повољна, због олакшаног ископа, али је 
неопходно скидање и замена тањег слоја 
глиновитог покривача; 

 
Рејон 3 � Обухвата делове плана који су претежно 
изграђени од чврстог стенског комплекса, преко 
кога је заступљен само тањи елувијални покривач 
дебљине до 0.8м. Углавном обухвата више делове 
терена и стрмије падине са којих су спрани 
продукти распадања основних стена. 
У морфолошком погледу услови изградње 
појединих садржаја су различити и зависе од 
нагиба терена. У сваком случају делови терена са 
благим нагибима су у морфолошком погледу 
повољни за градњу, док су стрмији делови, где се 
нагиби крећу и до 40 степени, у морфолошком 
погледу неповољни за градњу јер би захтевали 
већи обим нивелационих радова. 
Хидрогеолошки услови изградње објеката и 
извођење радова у оквиру овог рејона су повољни, 
јер су нивои подземних вода по правилу испод 5м, 
осим у деловима непосредно уз водотоке. 
При планирању коришћења овог простора треба 
имати у виду следеће: 
• Темељење објеката по правилу ће бити у 

чврстом стенском комплексу који се одликује 
великом носивошћу и занемерљивим 
слегањем; 

• Изградња саобраћајница је доста повољна јер 
не захтева замену подтла док је изградња 
већих усека, засека и сл непољна због 
отежаног ископа; 

• Изградња спортских и других објеката 
повољна је само у деловима са малим 
нагибима где не треба изводити већи обим 
нивелационих радова; 

• Изградња линијских објеката који захтевају 
дубље укопавање је неповољна због отежаног 
ископа. 

182. 
Геотехнички услови рада у терену 

У односу на утврђена инжењерскогеолошка 
својства терена основни геотехнички захвати биће: 

- дренирање терена 
- ископи, засеци и насипања. 

Дренирање терена треба извести у зонама са 
високим нивоом подземних вода и замочвареним 
теренима. 
У већим долинама потока треба извршити њихову 
регулацију и адекватно нивелисање подужног 
нагиба корита. 
Дренажне треба повезати са површинским 
токовима водећи рачуна о подужном нагибу. 

Ископи, засеци и насипања су радови који ће се 
наичешће изводити у овом терену. При ископу 
водити рачуна да не буду дуго отворени, а код 
дубљих ископа обавезно је подграђивање. Насипи 
морају да се изведу од материјала који није 
подложан линијској ерозији. 
У Реону 1 неопходно је извести напред наведене 
геотехничке радове како би се ови делови терена 
могли користи за градњу. У друга два реона 
ограничања за градњу су мала или их нема, с тим 
што се при градњи мора придржавати 
геотехничких услова утврђених приликом 
геотехничких истраживања за поједине објекте. 
 
21. Прикупљање и евакуација отпада 

 
183. 

Избор концепта евакуације отпада, за потребе 
Туристичког центра Дивчибаре, због вишеструких 
значајних оптерћења (климатских, локацијских, 
еколошких, разноврсности садржаја и сл.) 
представља значајан сегмент даљег очувања и 
уређења ове заштићене средине. Основни услов је 
да се се сакупљање отпада врши у затвореном 
простору, без обзира на намену објеката, у посебно 
одрећеним просторима или у објектима за 
такозвано кућно смеће.  
Сакупљање  секундарног отпада, по функцији 
објеката, сегрегирано је по следећим типовима: 

• за хотеле, одмаралишта, спортске објекте, 
• комплексе викенд зона, зоне службеног 

смештаја запослених, објекте јавне 
намене,  

• прикупљање отпада на микролокацијама. 
 

184. 
За хотеле, одмаралишта, спортске објекте 

Објекти свих категорија који имају туристичку 
услужну намену (важи и за ресторане, кафиће, 
пицерије и сл.) морају имати посебне просторије за 
привремено одлагање смећа. Величина просторије 
одређује се према броју корисника у складу са 
прописима за планирану категорију ТИП 1. 

Просторије се граде у оквиру објеката као засебне 
просторије, без прозора, са електричним 
осветљењем, са једним точећим местом са 
славином, холендером и Гајгер сливником и 
решетком. 

Сви постојећи објекти као и објекти који су у 
изградњи, који немају посебне просторије за 
привремено одлагање отпада, морају по условима 
из овог плана у року од годину дана обезбедити 
ове просторе (реконструкцијом постојећих 
простора, доградњом новог простора у оквиру 
објекта).  
Приступ овим просторима мора бити везан 
непосредно за саобраћајницу, преко рампе за 
приступ комуналног возила. Рампа неможе бити 
већег пада од 6%. 
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185. 
За комплексе викенд зона,  објекте јавне намене 
У блоковима ове намене као и тамо где није могуће 
изградити посебне просторије за прикупљање 
отпада, изградиће се објекти за смештај 
планираних судова-контејнера, на локацијама које 
су одређене овим планом: 

• ТИП 2: Минимална габаритна димензија 
објеката за привремено прикупљање 
отпадака, састава као кућно смеће, за 
смештај једног контејнера, износи 2.50 х 2.00 
м,  чиста унутрашња висина 2.20м.  

• ТИП 3:  Минимална габаритна димензија 
објеката за прикупљање отпадака, састава 
као кућно смеће, за смештај два 
контејнера, износи 4.00х2.00м,  чиста 
унутрашња висина 2.20м.  

Објекат треба да је на бетонској подлози подигнут 
изнад те подлоге за мин 15см, због прања. 
Конструкција, зидови, кровна конструкција и 
покривач су дрвени. Фасадна облога је од дрвених 
талпи које треба да буду постављене тако да штите 
од ветра али и омогућавају природно 
проветравање. 
Стандард за сакупљање  отпада, састава као кућно 
смеће, на предметним просторима је судовима-
контејнерима запремине 1100 литара, габаритних 
димензија 1.37 х 1.20 х 1,45м,  и то за објекте у 
овим зонама је апроксимативно: 
А. 1 контејнер на 800 м2 корисне површине (1000 
м2 бруто површине) за стационарну намену, 
Б.  1 контејнер на 600 м2 корисне површине (750 
м2 бруто површине) за пословање, 
 
Прикупљање отпада на микролокацијама 

 
186. 

На микролкацијама отпад се прикупља путем 
корпи за отпатке које се постављају на местима 
значајног окупљања, одмориштима, раскрсницама, 
паркинзима и сл. 
 

Остали услови 
 

187. 
Неопходно је обезбедити свим локацијама судова 
за смеће директан и неометан прилаз за комунално 
возило и раднике  чистоће, при чему ручно гурање 
контејнера не сме бити дуже од 15 м, по равној 
подлози, без иједног степеника (тротоар се 
обавезно гради са закошењем). 

Саобраћајнице којима ће се кретати специјална 
ком. возила за одвоз смећа, грабаритне димензија: 
8,60 х 2,50 х 3,50 м, са осовинским притиском од 
10 тона и полупречником окретања 11,00 м, морају 
бити најмање ширине 3,5 м за једносмерни и 6,0 м 
за двосмерни саобраћај. 
 
 
 
 

22. Мере заштите од елементарних и других 
већих непогода 
 и просторно плански услови од интереса 
одбране 

 
188. 

1)    Границама наведеног палана обухваћен је део 
зоне просторне заштите бојног комплекса  
Краљево сто. У плану, зону заштите дефинисати 
као зону контролисане градње која подразумева 
да је пре приступања изради планске 
документације хијерархијски нижег нивоа, као и за 
случајеве непосредног издавања урбанистичких 
услова и пре изградње било каквих објеката 
обавезна је сагласност Министарства одбране. 
Положај војног комплекса и његових зона 
просторне заштите приказан је на топографској 
карти у прологу ових услова. 
 
2) Изменама  и допунама плана, преиспитати 
и усагласити дефинисане мере заштите и 
спасавања људи,   материјалних добара и животне 
средине у случају појаве елементарних непогода и 
техничко-технолошких несрећа, као и обавезу 
градње двонаменских склоништа у складу са 
планираним изменама бруто грађевинских 
површина свих планираних објеката, њиховом 
наменом, степеном угрожености, важећим 
техничким нормативима за склониште и одлуком 
Општинског штаба цивилне заштите о утврђивању 
степена угрожености територије. 

3)  На основу тачке 10. Одлуке, носилац израде 
плана дужан је да после поступања по наведеним 
условима и захтевима, а пре доношења плана, исти 
достави Министарству одбране, Управи за 
инфраструктуру, Балканска 53, 11000 Београд. У 
пропратном акту обавезно се наводи наш број 
предмета. 

4)  Ако министарство на основу документације 
оцени да је поступљено по наведеним условима и 
захтевима, као  и у случају да се у току израде 
планске документације измене околности на 
основу којих су постављени услови и захтеви, 
обавестиће о томе носиоца израде плана у 
законском року. 

5) Носилац израде плана у обавези је да 
приликом израде плана примени све нормативе, 
критеријуме и стандарде у складу са Законом о 
планирању и изградњи («Сл. Гласник РС» 47/03), 
као и другим законским и подзаконским актима 
чија је примена обавезна при изради планског 
документа. 

6) Планиране гараже, са корисном површином 
већом од 500м2, морају имати обезбеђен сопствени 
прилаз за возила, резервни излаз за возила, особље 
и кориснике гараже, систем принудве вентилације, 
мераче за контролу концентрације угљен-
моноксида, систем за одимљавање и инсталацију 
сигурносног осветљења.  
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23. Посебни услови којима се јавне површине и 
јавни објекти од општег интереса чине 
приступачним особама са инвалидитетом у 
складу са стандардима  
 

189. 
Услови за неометано кретање инвалидних и других 
лица у овом плану, дефинишу се за ниво решења 
саобраћајних   и слободних површина као и 
приступ  објекатима. 
За неометано кретање инвалидних лица дуж јавних 
површина не предвиђати денивелацију. На 
раскрсницама и пешачким прелазима радити 
оборене или упуштене ивичњаке. 
У оквиру решења слободних површина предвиђену 
денивелацију, поред степеништа, савлађивати и 
одговарајућим рампама. Рампе предвидети и на 
улазу у објекте, како би се омогућио неометан 
приступ вертикалним комуникацијама.  
Решење слободних површина и објеката потребно 
је ускладити са "Одлуком о условима за 
пројектовање стамбених зграда и станова" 
("Службени лист града Београда", број 32/4 од 
1983. године). 
 
24. Средњорочни програм уређивања јавног 
грађевинског  
земљишта и извори финансирања предвиђених 
 приоритетних радова на уређивању земљишта 
 

190. 
Саобраћајна инфраструктура 

За реализацију планираних капацитета у границама 
плана потребна је: 
1. Изградња  планираних  примарних насељских  

саобраћајница � сабирне улице, ознаке у 
плану С2,С3,С5-С12, ширине регулације од 
10-20м, површина земљишта парцела јавног 
пута 20ха26а, дужина траса 10.5км. 

2. Изградња  планираних  насељских  
саобраћајница � стамбене улице, ознаке у 
плану СУ1, СУ2, СУ3 и СУ4,  ширине 
регулације од 9.5м, површина земљишта 
парцела јавног пута 2ха02а, дужина траса 
2.2км. 

3. Изградња  планираних  насељских  колско-
пешачких саобраћајница, ознаке у плану кп1-
кп21,  ширине регулације од 6-9.5м, површина 
земљишта парцела јавног пута 11ха24а, 
дужина траса 12.1км. 

4. Изградња  јавне гараже, на јавном земљишту 
(које се за изградњу може дати у закуп), ознака 
зоне у плану 17Г (23а27м2), површина за 
изградњу  износи: 2792м2 БРГП надземних 
етажа, са 168 гаражних места. 

5. Изградња  јавне Аутобуске станице на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 19БУС 
(45а19м2), површина за изградњу  износи: 
1808м2 БРГП надземних етажа. У објекту су 
планиране  све недостајеће јавне комуналне и 

административне функције као и подземна 
гаража са 72 гаражних места. 

6. Изградња  јавног паркиралишта за скијалиште, 
на јавном земљишту, ознака зоне у плану 
14ПМ (21а94м2), са 120 паркинг  места. 

7. Изградња  јавног паркиралишта, на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 8ПМ 
(24а09м2), са 84 паркинг  места. 

8. Изградња  јавног паркиралишта, на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 36ПМ 
(29а12м2), са 90 паркинг  места. 

9. Изградња  јавног паркиралишта, на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 24ПМ 
(25а97м2), са 100 паркинг  места. 

Извори финансирања по надлежности су:   
(1) Дирекција за земљиште и путеве Општине 

Ваљево (ставке 1-9);  
(2) МУП Србије  ( део ставке 5), потребе 

полиције и противпожарне заштите;  

191. 
Комунална  инфраструктура 

За реализацију планираних капацитета у границама 
плана потребна је за: 
1. Водоводну насељску мрежу 

• Изградња  планиране примарне водоводне 
мреже ф250 (ф280), у дужини од 1905м1;  

• Изградња  и реконструкција планиране 
примарне водоводне мреже;  

2. Канализација 
• Изградња  планиране примарне опште 

канализације, у дужини од 20км;  
• Изградња  постројења за пречишћавање 

отпадних вода, на јавном земљишту, 
ознака зоне у плану 13ПМ (37а85м2), 
БРГП  1325м2;  

3. Електроинсталација и постројења 
• Изградња  планиране Трафо станице 35кV, 

на јавном земљишту, ознака зоне у плану 
19ТС (23а31м2), БРГП 1808м2; 

• Измештање постојеће ТС10/04 кV 
,,Дивчибаре 1� на нову локацију; 

• Реконструкција дела трасе постојећег 35 
кV надземног далековода (део кроз 
територију туристичког центра) на нову 
подземну трасу у оквиру регулације, ЛК 
(35)1  износи 1350м и ЛК (35)2  износи 
1170 м; 

• Изградња  планираних слободностојећих  
трафостаница ТС10/04 кV,  ком 5; 

• Изградња  планираних трафостаница 
ТС10/04 кV у објектима,  ком 1-3; 

• Изградња нове подземне мреже 1 кV за 
планирану намену, у дужини од 10.9км; 

• Изградња нове подземне мреже двостране 
расвете сабирних улица (1кV) за 
планирану намену, у дужини од 25.8 км; 

• Изградња нове подземне мреже 
једностране расвете стамбених улица 
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(1кV) за планирану намену, у дужини од 3 
км; 

• Изградња нове подземне мреже 
једностране расвете канделабрима 
колскопешачких саобраћајница (1кV) за 
планирану намену, у дужини од 12.3 км; 

• Изградња нове подземне мреже расвете на 
скијалиштима (1кV) за планирану намену, 
у дужини од 7.3км; 

4.  ТТ  и КДС инсаталација 
• Измена система постојеће телефонске 

централе новом бежичном централом чија 
је предност у избегавању постављања 
каблова у земљу што је за конфигурацију и 
квалитет земљишта ефикасније и 
економичније решење;  

5.  Гасификација 
• Изградња  планиране Базне гасне станице, 

на јавном земљишту, ознака зоне у плану 
19ТС (1ха22а19м2), БРГП 1454м2; 

• Изградња  планиране примарне примарне 
гасне  мреже, у дужини од 21.4км; 

6. Топлификација 
• Изградња  планиране Топлане, на јавном 

земљишту, ознака зоне у плану 55ТО 
(85а39м2), БРГП 854м2; 

• Изградња  планиране примарне  мреже за 
топлификацију, у дужини од 21.4км; 

Извори финансирања по надлежности су: 
 (1)    ЈП Водовод и канализација Ваљево, ставке 

1 и 2; 
(2)   Електродистрибуција Ваљево, ставка 3; 
(3)  ЈП ПТТ Србије, ставка 4; 
(4)  Надлежна ЈП Ваљево, ставка 5 и 6; 

 

192. 
Објекти јавног интереса 

1. Образовање 
• Доградња основне школе  планираног  

објекта основне школе, на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 16ОШ 
(28а56м2), БРГП 600м2; 

2. Шумског ресурса - јавних паркова 
• Уређење планираних јавних паркова, на 

јавном земљишту, ознаке зоне у плану 1П, 
2П1, 2П2, 3П,4П,7П1,7П2,16П, 33П 
(укупно 3.15 ха); 

3. Спорта � скијалишта 
• Изградња и уређење планираних 

скијалишта, на јавном земљишту, ознаке 
зоне у плану 57СКИ1-57СКИ3, 51СКП1-
57СКП5 (укупно 21.10 ха) и 50СКИ7 
(укупно 3.12 ха); 

4. Локална управа 
• Прибављање земљишта за планирани 

Центар Дивчибара на језеру, на јавном 
земљишту, ознака зона у плану 5Ј1-5Ј2, 
5ПЗ1-5ПЗ 3, 5ОД, (укупно 4.6 ха);  

• Прибављање земљишта за планирани 
Тржни центар Дивчибара, на јавном 
земљишту, ознака зоне у плану 5ТЦ (50а); 

• Асанација објеката укупно 31 
(оријентационе површине 1479м2). 

Извори финансирања по надлежности су: 
(1)  Министарство образовања, ставка 1; 
(2)  ЈП Србијашуме, ставка 2; 
(3)  ЈП Скијалишта Србије, ставка 3; 

  (4)  СО Ваљево, ставка 4; 

 

Предвиђени  приоритетни   радови  на уређивању земљишта-Прва етапа изградње  

naziv oznaka {irina regul./ povr{ina du`ina cena

uplanu kapacitet/ fi/m2 zemqi{ta trase DIN

A  Saobra}ajna infrastruktura

1  SABIRNE ULICE  S1,S3,S5-S12 10-20m 20ha26a 10.5 km
2  STAMBENE ULICE  SU1-SU4  9.5m   2ha02a   2.2 km
3  KOLS.PE[.SAOBR.  KP1- KP21  6-9m  11ha24a 12.1 km
4  PARKIRALI[TE  24PM 100 PM  25ha97a

UKUPNO 1000000000
B  Komunalna infrastruktura

2  KANALIZACIJA max fi 400   20km 1420000000
3 POSTROJEWE  13BD BRGP 1325m2   37ha85a 900000000

A+B  UKUPNO 3320000000  
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VII  ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ И ОСТАЛА 
НАМЕНА 

У Плану генералне регулације, у графичком прилогу 
,,План намене� приказане су зоне претежних намена. 
Овим планом утврђене су следеће намене и типови 
изградње:  

193. 
Типови изградње са комерцијалном стационарном 

наменом у грађевинском реону 
Правила грађења и уређења утврђени  су за 
планиране типове изграђености комерцијалне 
стационарне намене:  

1.  ТИП �А� - туристичка услуга хотелског типа  
(зоне А); 

2. ТИП �Б� - туристичка услуга апартманског типа 
у компактном објекту  (зоне Б); 

3. ТИП �КЛС�- клубска стационарна туристичка 
услуга апартманског типа са више објеката у 
комплексу (зоне КЛС); 

4. ТИП �ЕКЛС� - етно клубска стационарна 
туристичка услуга апартманског типа са више 
објеката у  комплексу са обавезујућин начином 
изградње аутохтоне архитектуре (зоне ЕКЛ); 

5. ТИП �Ц� - објекти за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа (зоне Ц); 

6. ТИП �Е� - објекти за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа са обавезујућин начином 
изградње аутохтоне архитектуре (зоне Е); 

7. ТИП �ЦД� - објекти комерц. услужног и 
стационарног типа у новом Центру Дивчибара 
типа (зоне ЦД); 

8. ТИП �СЦ� - објекти Спортског центра 
комерцијалног типа (зоне СЦ); 

194. 
Типови изградње са комерцијалном 

нестационарном наменом у грађевинском реону 
Правилима грађења и уређења утврђени  су типови 
изграђености са планираном комерцијалном 
нестационарном наменом:  

9. ТИП �КЛ�- објекти комерцијалног услужног 
клубског типа (зоне КЛ); 

10. ТИП �РЦ�- објект Рекративног центра 
комерцомерцијалног услужног типа (зоне РЦ); 

11. ТИП �СП�- објекти за спорт и рекреацију 
комерц. услужног клубског типа (зоне СП); 

 
195. 

Остале специфичне постојеће и планиране намене 
у грађевинском реону 

Правилима грађења и уређења за:  

12. ТИП �ДЦ�- објекти за спорт и рекреацију 
комерц. услужног клубског типа (зона 2ДЦ); 

13. ТИП    �У� - постојећа самопослуга �Пепа� (зона 
17У); 

14. ТИП�КМП� - постојећи камп (зона 18КМП); 
15. ТИП �БП� - постојећа бензинска пумпа (зонз 

21БП); 

16. ТИП �ТПБ� - постојећа техничка база за 
путеве (зона 21ТБП); 

17. ТИП �СПЦ� - Духовни центар Објекат 
Цркве и конак Српске Православне Цркве 
(зона 2СПЦ). 

 
196. 

Скијашке стазе у грађевинском реону 
18. ТИП �СКИ(4)� - постојећа скијашка стаза 

�Скакавци�-код �Пепе� (зона 38СКИ); 
19. ТИП �СКИ(5)� - планирани скијашки 

полигон �Видиковац� (зона 36СКИ); 
20. ТИП �СКИ(6) и (7)�- Комплекс скијалишта 

�Голубац�-постојеће и планиране скијашке 
стазе и скијашки путеви (зоне 50СКИ6, 
50СКИ7 И 50СКП;  51СКИ7 И 51СКП); 

 
197. 

Шумске  и зелене површине ван 
грађевинског реона 

21. ТИП �ШП�- шумске површине забрањене 
градње (зоне ШП); 

22. ТИП �ЗЗГ� - залене површине забрањене 
градње (зоне ЗЗГ); 

 
VIII  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА 

25. Општа  правила парцелације, 
изградње и уређења 
 
Правила парцелације и изградње односе се на 
формирање грађевинских парцела, за изградњу 
нових зграда, доградњу, надградњу и 
реконструкцију постојећих и планираних  зграда 
на осталом земљишту за остале намене, 
комлексе на којима се налази више објеката, на 
изграђеном, односно на неизграђеном 
земљишту. 

Кроз правила изградње овог плана у приоритету 
је комерцијална категорија туристичка услуга 
(хотелска, апартманска и клубска стационарна 
услуга) са пројекцијом 2/3 капацитета, док се 
викенд изградња ограничава (као најскупљи вид 
туризма, али и најнепузданији) ограничава на 
1/3 капацитета центра. 

Основна правила 
198. 

Дозвољено је грађење на свакој катастарској 
парцели на којој се формира грађевинска 
парцела (од једне или више катастарских 
парцела) која одговара правлима парцелације, а 
на основу правила изградње из овог плана и то 
на постојећим катастарским парцелама у 
грађевинском реону. 
Правила парцелације и изградње,  одређена су 
према зонама и важе за сваку појединачну 
парцелу.  
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Величина и облик парцеле 
199. 

Облик и величина парцеле одређује се за постојеће 
изграђене објекте према затеченом катастарском 
стању, за нове објекте као и објекте за доградњу, 
одређује се тако да се на њима могу изградити 
објекти у складу са правилима парцелације и 
изградње. 

Дозвољава се формирање нове грађевинске 
парцеле спајањем делова две или више 
катастарских парцела без ограничења 
(површине)  величине парцела. 

Дозвољава се се деоба катастарских парцела до 
утврђеног минимума за формирање нових 
парцела, односно дозвољава се грађење на 
новоформираним парцелама. 

 

Табеларни приказ дозвољених минималних велчина парцела за планиране намене 

тип изградње најмања дозвољена постојећа парцела најмања дозвољена нова парцела  
А постојећа 1.5ха 
Б према издатим условима  20а 
ЦД  3.75а 
КЛС    50а 

ЕКЛ    1.0ха 
Ц постојећа   10а 
Е постојећа   10а 
СП    90а 
РП    90а 
КЛ  према планским билансима члан 270.(10а-80а) 

 

 
Дозвољена изградња 

200. 
Дозвољена је изградња зграда за делатности из 
области туристичких услуга, трговине, 
угоститељству, социјалне заштите, становања, 
здравства, културе, спорта и рекреације, и других 
објеката који не ометају основну намену- туристичке 
услуге. 

Забрањена  изградња 
201. 

Није дозвољена  изградња зграда које се користе за 
отворена складишта чврстог горива и грађевинског 
материјала, свих других садржаја који условљавају  

 

 

 

надпросечну количину транспорта, или, 
потрошњу енергената, или, емисију штетних 
гасова, непријатних мириса или буке, усвему 
према �Закону за заштиту природе�,број 135/04, 
Уредбама и Правилницима истог закона. 

 
Индекс заузетости 

202. 
Индекс заузетости земљишта сматра се 
процентуални износ површине парцеле под 
зградама (укључујући све зграде) у односу на 
површину утврђене парцеле у овом плану. 

 

 

 

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

Дозвољена је изградња до индекса заузетости Из према следећој табели: 
тип изградње мах Из за постојеће објекте мах Из за планиране објекте 
А према издатим условима 30% 
Б према издатим условима 20% 
ЦД  100% 
КЛС  30% 
ЕКЛ  5% 
Ц према издатим условима 10% 
Е према издатим условима 10% 
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Индекс изграђености 

203. 
Индекс изграђености земљишта је однос бруто развијених површина свих изграђених етажа и површине 
парцеле  
Дозвољена је изградња до индекса изграђености Ии према следећој табели: 
тип изградње мах Ии за постојеће објекте мах Ии за планиране објекте 
А према издатим условима 0.8 
Б према издатим условима 0.6 
ЦД  3 
КЛС  0.3 
ЕКЛ  0.05 
Ц према издатим условима 0.15 
Е према издатим условима 0.10 

 
 

Грађевинске линије 
204. 

Грађевинска линија до које је дозвољено грађење, 
приказана је графичким прилогом ,,Регулационо 
нивелациони план,,. Грађевинска линија може бити 
поклопљена са регулационом линијом.  
Овим планом није предвиђено �ушорено� линијско 
постављање објеката па се објекти постављају 
поштујући следеће критеријуме па се објекти 
постављају тако да: 

• се обезбеди најмања могућа сеча и заштита 
стабала, 

• се обезбеди обавезно растојање између објеката 
од 10м. 

• се због геологије или морфологије објекат 
постави на најповољнију позицију, 

• позиција новог објекта буде у складу са већ 
постојећим објектима,  

• објекат не заклања  визуре,  
• се обезбеди најповољнија инсолација. 
Реконструкција постојећих објеката врши се у складу 
са овим правилима из плана.  
Позиција објекта одређује се Урбанистичким 
пројектом. 

 
 
 
 
 
 

 
Регулационе линије 

205. 
Није дозвољено грађење између регулационе и 
грађевинске линије. Све зграде затечене у појасу 
између две регулационе линије или на 
површинама за јавне намене где овим планом 
није дозвољено грађење (јавне површине и јавне 
зелене површине) приликом реализације плана, 
односно применом правила изградње из овог 
плана, порушити у циљу заштите јавног 
интереса. 

 
Међусобно одстојање зграда 

206. 
Зграда на истој парцели се постављају на 
прописаном растојању из овог плана из разлога 
противпожарне заштите, заштите од 
обрушавања снегова и атмосферских вода, 
урбанистичких и архитектонске регулације 
простора. Зграде се постављају: на растојању од 
минимум 5м. 

Међусобно одстојање зграда на суседним 
парцелама се постављају на прописаном 
растојању из овог плана из разлога 
противпожарне заштите, заштите од 
обрушавања снегова и атмосферских вода, 
урбанистичких и архитектонске регулације 
простора. Зграде се постављају: на растојању од 
минимум 10м. 
 

 
Одстојање зграде од међе 

207. 
Одстојање зграде од међе сопствене парцеле се постављају на прописаном растојању из овог плана и то:  

тип изградње за постојеће објекте за планиране објекте 
А према издатим условима мин 10м 
Б према издатим условима мин 5м 
КЛС  мин 10м 
ЕКЛ  мин 10м 
Ц према издатим условима мин 2.5м 
Е према издатим условима мин 2.5м 
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Није дозвољено постављање објеката на међи. 
Објекти који су изграђени према издатим условима а одстојање од међе је мање од задатих услова из овог 
плана, важе издати услови.  
 

Приступни пут 
208. 

Пруступ парцели обезбедити обавезно кроз 
Урбанистичке пројекте, на три начина према 
могуђности на сваке појединачне постојеће и 
планиране парцеле и то: 
1. или, директним излазом на јавни пут;  
2. или, преко приватних прилаза;  
3. или путем уговора о слижбености.  
 

 
Право приватних прилаза или путем уговора о 
службености (ставке 2.и 3.) могу се 
примењивати и односити, по потреби, на више 
парцела. 
Код формирања нових парцела обавезно је 
формирање пролаза, а, за постојеће парцеле 
успоставља се службеност. 
Минимална ширина пролаза износи 3.5м. . 
 
 

 
Висина зграда 

209. 
Висина зграда овим планом утврђује се у метрима (од коте приземља до коте слемена) и не може бити већа од 
16м.  
За објекте на осталом земљишту, висине објеката дате су табеларно: 
зона минимални висина постојеће објекте максимална висина за нове објекте 
А према издатим условима П+2+Пк или мах 16м 
Б према издатим условима П+2 или мах 12м 
ЦД  дато у посебним правилима  
КЛС  П или мах 7м 
ЕКЛ  П или мах 7м 
Ц према издатим условима П +Пк или мах 7м 
Е према издатим условима П или мах 7м 

 
 

Спољни изглед зграде 
210. 

Сви објекти у границама овог плана, постојећи и 
нови, подлежу контроли, кроз Урбанистички пројекат 
односно идејни  архитектонски пројекат, 
усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви 
градње су: 

• постављање објекта у складу са 
морфологијом  терена, која не ремети 
драстично постојећу нивелацију, 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о 
очувању аутентичности предела у којем се 
објекат гради,  

• примењени материјали морају бити 
природни и могу се применити за обраду 
фасаде само: дрво (нарочито у комбинацији 
већ препознатљиве обраде фасада са белим 
површинама фасадног платна), малтерисана 
бела фасада, шиндра или даска као кровни 
покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 
45%, где то омогућава решење објекта, са 
јасном концепцијом доминације тог 
архитектонског елемента. Најмањи 
дозвољени угао 35 степени. Употреба  

 
 
 

• надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, 
нарочито су  

 
препоручљива. Испади  стреха, треба да 
буду  најмање 1.20м,  због заштите 
објекта од снегова. из истог разлога 
прозори треба да буду обезбеђени 
дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа 
,,француског крова,, (преломљеног 
мансардног крова); 

• максимални еркери и испади на 
објектима могу бити до 1.20м, на 
прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи 
од ове димензије, усклађује се према 
грађевинској линији, односно, граници 
парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на 
фасади осим браон и беле односно 
пориродних нијанси дрвене структуре. 
Сви дрвени делови фасаде морају бити 
заштићени браон, сивом или безбојним 
лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 
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• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

 
 
 
 

Ограде 
211. 

Ограђивање објеката није дозвољено. Посебно је 
забрањено ограђивање простора зеленим 
оградама било којом врстом засада.  
Изузетак од овог правила су јавни објекти који 
по својој садржини представљају опасност по 
безбедност људи, као што су објекти ТС35, 
базне станице мобилне телефоније, гасна 
постројења као и све врсте објеката који овде 
нису набројани а по закону морају бити 
ограђени или заштићени. 
 

 
 

Паркирање и гаражирање 
212. 

Минимални плански параметри  за паркирање или гаражирање који се  примењују за пројектовање објеката 
са различитом  наменом  на паркинзима или подземним гаражама (на сопственој парцели) су: 
 

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

 
 

Реконструкција постојећих објеката 
213. 

За потребе реконструкције објектата који прелазе 
дозвољене индексе из овог плана, могу се изводити 
радови на: 

• инвестиционо техничком одржавању са 
мањом доградњом до 20м2; 

• реконструкцији и редизајну фасаде 
по условима из плана; 

• реконструкцији и замена крова и 
кровног покривача по условима из 
плана са могућношћу коришћења 
поткровља као корисног простора; 

• побољшању термичке заштите; 
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• и други радови на побољшању општег 
квалитета објекта а овде нису наведени. 

За потребе реконструкције објектата који не прелазе 
дозвољене индексе из овог плана, могу се изводити 
радови на: 

• доградњи и надградњи  до дозвљеног 
максимума; 

• реконструкцији и редизајну фасаде по 
условима из плана; 

• реконструкцији и замена крова и кровног 
покривача по условима из плана; 

• побољшању термичке заштите; 
• и други радови на побољшању општег 

квалитета објекта а овде нису наведени. 
 
Градња на  постојећим парцелама које су мање од 

дозвољених 
214. 

На парцелама које су мање од утврђеног минимума, а 
налазе се у грађевинском реону �Ц� и �Е�, могу се 
градити по предвиђеним параметрима и условима 
овог плана (Из и Ии). Ово правило важи само за 
парцеле према затеченом дигиталном катастарском 
стању овог планског документа, односно, на 
достављеном катастарском оригиналу.  
Није дозвољено, по усвајању овог плана, накнадно 
цепање парцела, осим, до дозвољеног минимума од 
10а. 
За све зоне, дозвољена толеранција  површине 
постојеће парцеле износи -10% од дозвољеног 
минимума.  
За оба случаја примењују се урбанистички параметри 
и услови на постојећу површину парцеле. 
 
Изграђени објекти на парцелама које су мање од 

дозвољених 
215. 

За ове објекте примењује се и правило из члана 213. 
став 1. 
Изграђени објекти на парцелама формираних испод 
објекта задржавају се у постојећем стању. 
Дозвољено је спајања више парцела за постојеће 
објекте, иако је тим спајањем  парцела испод 
дозвољеног минимума објекат се задржава у 
постојећим стању. За ове објекте примењује се и 
правило из члана 213. став 1. 
 
26.Посебна правила парцелације, изградње и 
уређења  

216. 
У Плана генералне регулације дефинисане су границе 
целина са претежном наменом са осталом наменома 
на осталом грађевинском земљишту. Границе 
блокова дефинисане су углавном на регулационим 
линијама парцела јавног пута. У оквиру блока 
утврђене су зоне са заједничким правилима грађења и 
уређења, којима се кроз урбанистичке пројекте 
дефинишу парцеле осталог земљишта.  

Правила парцелације, грађења и уређења у 
грађевинском реону,  утврђени  су за планиране 
типове изграђености на и то:  
 
1. Типови изградње са комерцијалном 

стационарном наменом зонама: 
�А��Б��ЦД��КЛС��ЕКЛС��Ц��Е� �СЦ�;  

2. Типови изградње са комерцијалном 
нестационарном наменом у зонама: �КЛ� 
�РЦ��СП� ;  

3. Остале специфичне постојеће и 
планиране намене у зонама: �ДЦ� 
�У��КМП� �БП� �ТПБ� �СПЦ�; 

4. Скијашке стазе у зонама:�СКИ(4)� 
�СКИ(5)� �СКИ(6) и (7)�. 

Правила уређења за зоне ван грађевинског 
реона: 
5.  Шумске  и зелене површине у 

зонама:�ШП� �ЗЗГ�;  
 

27. Типови изградње са комерцијалном 
стационарном наменом  
у грађевинском реону  

 
217. 

Правила грађења и уређења утврђени  су за 
планиране типове изграђености на грађевинском 
земљишту и то:  

1. ТИП �А�- туристичка услуга хотелског типа  
(зоне А); 

2. ТИП �Б� -туристичка услуга апартманског 
типа у компактном објекту  (зоне Б); 

3. ТИП �ЦД� -објекти комерц. услужног и 
стационарног типа у новом Центру 
Дивчибара типа (зоне ЦД); 

4. ТИП �КЛС» -клубска стационарна 
туристичка услуга апартманског типа са 
више објеката у комплексу (зоне КЛС); 

5 ТИП �ЕКЛС�-етно клубска стационарна 
туристичка услуга апартманског типа са 
више објеката у   комплексу са 
обавезујућин начином изградње 
аутохтоне архитектуре (зоне ЕКЛ); 

6. ТИП �Ц�- објекти за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа (зоне Ц); 

7. ТИП �Е» - објекти за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа са обавезујућин 
начином изградње аутохтоне 
архитектуре (зоне Е); 

8. ТИП �СЦ�-објекат Спортског центра 
комерцијалног типа (зоне СЦ); 

 
 

1. 
ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �А� 

Комерцијална туристичка услуга хотелског 
типа 
218. 

На територији плана, планирана је изградња 
објеката са наменом туристичке услуге 
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хотелског типа. Планирани и постојећи објекти 
налазе се у Целинама  I, II и  IV и то зоне:  
1А1 (локација Кнежеве Колебе), 1А2 (хотел 
�Маљен�), 3А (хотел �Дивчибаре�), 10А (велнес 
хотел), 14А (скијашки хотели), 16А  (хотел 
�Младост�), 37А (локација �Змај�), 38А (хотел 
�Пепа�), 40А1 (хотел �Пепа�), 40А2 (хотел �Црни 
Врх�) . 

 
 

219. 
На предметној територији, у границама плана, у 
Целинама  I, II и  IV, утврђене су зоне са наменом 
туристичке комрцијалне услуге хотелског типа. 
Површина намена Зона �А�, износи  18.2 ха  или 
3.2%. 

220. 
Постојеће катастарске парцеле које се налазе у 
Целини I и II, предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре:  
делови парцела  (1А1) 745/1, 745/13, 745/14, 750/1, 
750/2, 227, 753; (1А2)  771/3, 770, 769, 771/2 део, 
771/4 део;  (3А) 578/2, 726део, 574, 573, 578/1део; 
(14А) 657део, 660део, 661део, 664део, 663/1део,  
(16А) 578/4, 577, 571, 569/4. 

221. 
1.Намена: туристичке комерцијалне услуге 
хотелског типа стационарне намене, услужне, 
пословне делатности и гаражирање. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле, за нове објекте, износи 1.5 ха.   
За потребе изградње планиране намене за 
појединачне парцеле, остале намене на осталом 
земљишту, утврђује се кроз урбанистички пројекат 
парцелације; зона планиране намене одређена је 
границом, дигитално координатама, површином и 
ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле:  

• одстојање регулационе линије од осе сао 
дефинисано је рангом саобраћајнице. Ово 
одстојање се одређује за сваку појединачноу 
парцелу ове намене према �Плану регулације 
и нивелације�, (или на 7м од о.с. или 6.75м 
од о.с.);  

• одстојање грађевинске линије од 
регулационе одређује се свакој појединачној 
парцели ове намене према �Плану регулације 
и нивелације�, (или на 5м од р.л. или 10м од 
р.л.);  

• најмања удаљеност објекта од граница 
парцеле, мин 10м. 

Овим планом није предвиђено �ушорено� линијско 
постављање објеката па се објекти постављају 
поштујући следеће критеријуме па се објекти 
постављају тако: да се обезбеди најмања могућа сеча 
и заштита стабала; да се обезбеди обавезно растојање 
између објеката од 10м; да се због геологије или 

морфологије објекат постави на најповољнију 
позицију; да позиција новог објекта буде у 
складу са већ постојећим објектима; да објекат 
не заклања  визуре; да се обезбеди најповољнија 
инсолација. Позиција објекта одређује се 
Урбанистичким пројектом. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише 
до 30%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, 
највише до 0.8; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах 
П+2+Пк (мах 16м од приземља до слемена).  
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 20м. 
8.Услови за изградњу других објеката на 
истој парцели: осим објеката клубског типа 
могу се градити објекти базена, спортских 
терена, сеника, потпорни зидови као и други 
објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на 
јавни пут.  
10.Услови паркирања и гаражирања: за 
туристичке апартмане број  ПМ обрачунава се у 
зависности од  категорије објекта (броја 
звездица *) и то: са 1*, 1ПМ /10% соба; са 2**, 
1ПМ /20% соба; са 3***, 1ПМ /40% соба; са 
4****, 1ПМ /60% соба; Паркинзи се у овом 
случају обезбеђују најближе јавном путу на 
заједничком паркингу на соптвеној парцели.  
Гаражирање обезбедити по могућности у 
подземним етажама објекта. 
11.Услови прикључивања на 
инфраструктуру: до реализације планираних 
решења инфраструктуре објекте прикључивати 
секундарном мрежом до постојећих примарних 
мрежа и то искључиво планираним коридорима 
у регулацијама јавних путева.  
12.Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно грађевински 
пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни 
захтеви градње су: 
• постављање објекта у складу са 
морфологијом  терена, која не ремети 
драстично постојећу нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о 
очувању аутентичности предела у којем се 
објекат гради;  

• примењени материјали морају бити 
природни и могу се применити за обраду 
фасаде само: дрво (нарочито у комбинацији 
већ препознатљиве обраде фасада са белим 
површинама фасадног платна), малтерисана 
бела фасада, шиндра или даска као кровни 
покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 
45%, где то омогућава решење објекта, са 
јасном концепцијом доминације тог 
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архитектонског елемента. Најмањи дозвољени 
угао 35 степени. Употреба надстрешница, у 
функцији  наглашавања планинске архитектуре, 
нарочито су препоручљива. Испади  стреха, треба 
да буду  најмање 1.20м,  због заштите објекта од 
снегова; из истог разлога прозори треба да буду 
обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима могу 
бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи од ове 
димензије, усклађује се према грађевинској 
линији, односно, граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на фасади 
осим браон и беле, односно пориродних нијанси 
дрвене структуре. Сви дрвени делови фасаде 
морају бити заштићени браон, сивом или 
безбојним лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких материјала; 
• зидови подрумских етажа, сутерена или подзида 

који су видни, обрађују се облогом  од  ломљеног 
камена. Није дозвољена употреба бетонских 
зидова као завршне облоге и облога слога 
такозваног �сплитски вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију објеката: 
објекти се могу доградити и надградити према 
параметрима и правилима овог плана. 

14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15. Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
17.Стандарди:  за објекте туристичке 
комерцијалне услуге хотелског типа, примењују 
се правила, садржај и стандарди из �Правилника 
о категоризацији угоститељских објеката�.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  

 
 

222. 
Плански биланси за зоне �А� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela hotele
CELINA I       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

1           1A1 36526 0.30 0.8 10958 29221 0.60 20 877 15000 2
          1A2 8269 0.30 0.8 2481 6615 0.70 15 309 8000 1

3           3A 21186 0.30 0.6 6356 12712 0.50 20 318 10000 2
10         10A 14283 0.30 0.6 4285 8570 0.60 15 343 15000 1
14         14A 55240 0.30 0.6 16572 33144 0.60 20 994 15000 3.7

ukupno I 135504 40651 90261 2840 10
CELINA II       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

16         16A 15517 0.30 0.6 4655 9310 0.50 20 233 15000 1
ukupno I 15517 4655 9310 233 1
CELINA VI       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

37         37A 11505 0.30 0.7 3452 8054 0.60 20 242 5000 2
38         38A 3116 0.30 1.0 935 3116 0.70 15 145 1500 2
40         40A1 3380 0.30 0.7 1014 2366 0.70 15 110 3000 1
40         40A2 13490 0.30 0.8 4047 10792 0.70 15 504 13000 1

ukupno VI 31491 9447 24328 1001 7
ukupno VI 182512 54754 123899 4074 18
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% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone "A" TURISTI^KA  NAMENA HOTELSKOG TIPA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 18.2 574 3.2
 

 
2. 

ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �Б� 
Комерцијална туристичка услуга апартманског 

типа  у компактном објекту 
 

223. 
На територији плана, планирана је изградња објеката 
са наменом туристичке услуге апартманског типа у 
компактном објекту. Планирани и постојећи објекти 
налазе се у Целинама  I, II, III и  VI и то зоне:  
4Б, 7Б, 16Б, 17Б, 18Б, 19Б, 20Б, 21Б, 22Б, 38Б 
(мотел �Маша�). 

224. 
На предметној територији, у границама плана, у 
Целинама  I, II, III и  VI, утврђене су зоне са наменом 
туристичке комрцијалне услуге апартманског типа  у 
компактном објекту. 
Површина намена зоне �Б�, износи  13.8 ха  или 
2.4%. 

225. 
Постојеће катастарске  парцелекоје се налазе у 
Целини I и II, предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре:  
парцеле  (4Б) 710/1део, 710/2; (7Б)  939/2, 940/2 ; 
(16Б) 579/1, 579/3, 579/2део; (17Б) 674, 677, 679део, 
673/4део, 673/1део, 673/2део, 586/1део, 585део;  (18Б) 
580/1, 580/2,  580/3,  582/2, 420/4, 490део;  (19Б) 
583део;  (20Б) 407/2, 407/3, 408/2; (22Б) 405/1део; 
(24Б) 457део; 

226. 
1.Намена: туристичке комерцијалне услуге 
апартманског типа стационарне намене, услужне, 
пословне делатности и гаражирање у компактном 
објекту. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле, износи  20а. За нове објекте у зони �Ц� 
минимум 15а. 
За потребе изградње планиране намене за 
појединачне парцеле, остале намене на осталом 
земљишту, утврђује се кроз урбанистички пројекат 
парцелације; зона планиране намене одређена је 
границом, дигитално координатама, површином и 
ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле:  

• одстојање регулационе линије од осе сао 
дефинисано је рангом саобраћајнице. Ово 
одстојање се одређује за сваку појединачноу 
парцелу ове намене према �Плану регулације 
и нивелације�, (или на 7м од о.с. или 6.75м 
од о.с.);  

• одстојање грађевинске линије од 
регулационе одређује се свакој 
појединачној парцели ове намене према 
�Плану регулације и нивелације�, (или 
на 5м од р.л. или 10м од р.л.);  

• најмања удаљеност објекта од граница 
парцеле, мин 5м. 

Овим планом није предвиђено �ушорено� 
линијско постављање објеката па се објекти 
постављају поштујући следеће критеријуме па се 
објекти постављају тако: да се обезбеди најмања 
могућа сеча и заштита стабала; да се обезбеди 
обавезно растојање између објеката од 10м; да се 
због геологије или морфологије објекат постави 
на најповољнију позицију; да позиција новог 
објекта буде у складу са већ постојећим 
објектима; да објекат не заклања  визуре; да се 
обезбеди најповољнија инсолација. Позиција 
објекта одређује се Урбанистичким пројектом. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише 
до 20%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, 
највише до 0.6; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах П+2, 
мах 12м (од приземља до слемена). За нове 
објекте у зони �Ц� , спратност објеката мах 
П+1+Пк, мах 10м (од приземља до слемена). 
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на 
истој парцели: осим објеката клубског типа 
могу се градити објекти базена, спортских 
терена, сеника, потпорни зидови као и други 
објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на 
јавни пут. За објекте овог типа у зонама �Ц� 
преко приватних пролаза или путем уговора о 
слижбености. Минимална ширина пролаза 
износи 3м.  
10.Услови паркирања и гаражирања: за 
туристичке апартмане број  ПМ обрачунава се у 
зависности од  категорије објекта (броја 
звездица *) и то: са 1*,2**, 3*** и 4****,  1ПМ  
на 60% од броја апармана.Паркинзи се у овом 
случају обезбеђују најближе јавном путу на 
заједничком паркингу на соптвеној парцели.  
Гаражирање обезбедити по могућности у 
подземним етажама објекта. 
11.Услови прикључивања на 
инфраструктуру: до реализације планираних 
решења инфраструктуре објекте прикључивати 
секундарном мрежом до постојећих примарних 
мрежа и то искључиво планираним коридорима 
у регулацијама јавних путева. Објекти који се 
немогу прикључити по конфигурацији и 
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нивелацији  на планирану фекалну канализацију 
морају прибавити улове �ЈП Водовод и канализација 
Ваљево� за изградњу сенгрупа.  
12.Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно грађевински пројекат, 
усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви 
градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о очувању 
аутентичности предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити природни и 
могу се применити за обраду фасаде само: дрво 
(нарочито у комбинацији већ препознатљиве 
обраде фасада са белим површинама фасадног 
платна), малтерисана бела фасада, шиндра или 
даска као кровни покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; кров 
без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 45%, 
где то омогућава решење објекта, са јасном 
концепцијом доминације тог архитектонског 
елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. 
Употреба надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, нарочито 
су препоручљива. Испади  стреха, треба да буду  
најмање 1.20м,  због заштите објекта од снегова; 
из истог разлога прозори треба да буду 
обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима могу 
бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи од ове 
димензије, усклађује се према грађевинској 
линији, односно, граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на фасади 
осим браон и беле односно пориродних нијанси 
дрвене структуре. Сви дрвени делови фасаде 
морају бити заштићени браон, сивом или 
безбојним лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: објекти се могу доградити и 
надградити према параметрима и правилима 
овог плана. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16. Одводњавање површинских вода са 
парцеле, решавати гравитационим отицањем до 
система затворене канализације.  
17.Стандарди:  за објекте туристичке 
комерцијалне услуге апартманског типа, 
примењују се правила, садржај и стандарди из 
�Правилника о категоризацији угоститељских 
објеката�.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  
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227. 

Плански биланси за зоне �Б� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela hotele
CELINA I       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

4         4B 5683 0.20 0.6 1137 3410 0.70 15 159 2000 3
7         7B 8269 0.20 0.6 1654 4961 0.70 15 232 2000 4

ukupno I 13952 2790 8371 391 7
CELINA II       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

16        16B 7781 0.20 0.6 1556 4669 0.70 15 218 2000 4
17        17B 17226 0.20 0.6 3445 10336 0.70 15 482 2000 9
18        18B 18730 0.20 0.6 3746 11238 0.70 15 524 2000 9
19        19B 3822 0.20 0.6 764 2293 0.70 15 107 2000 2
20        20B 8893 0.20 0.6 1779 5336 0.70 15 249 2000 4
21        17B 3911 0.20 0.6 782 2347 0.70 15 110 2000 2

ukupno II 60363 12073 36218 1690 30
CELINA III       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

22        22B 48785 0.20 0.6 9757 29271 0.60 15 1171 2000 24
24        24B 6342 0.20 0.6 1268 3805 0.70 15 178 2000 3

ukupno III 55127 11025 33076 1348 28
CELINA IV       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

26        26B 6951 0.20 0.6 1390 4171 0.60 15 167 2000 3
ukupno VI 6951 1390 4171 167 3
CELINA VI       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

38        38B 1813 0.20 0.6 363 1088 0.60 15 44 2000 1
ukupno VI 1813 363 1088 44 1

ukupno 138206 27641 82924 3640 69
 
 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone "B" TURISTI^KA  NAMENA APARTMANSKOG TIPA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 13.8 574 2.4
 
 

3. 
 

ЗОНЕ �ЦД� 
Центар Дивчибара 

 
228. 

На територији плана, планирана је изградња новог 
центра Дивчибара на језеру. Планирано решење 
базира се на преузетој концепцији првонаграђеног 
конкурсног рада групе аутора. Идеја стварања 
идентитета Дивчибара стварањем места окупљања 
у централној зони око језера, реализована је кроз 
план. Будући центар развија се линијски ивичном 
изградњом паралелно са обалом језера и пешачком 
денивелисаном зоном између. Основна наменом 
центра су туристичке услуге комерцијалног типа у 
свим областима (трговине, културе, стацонарних 
услуга, одмора, рекреације итд). Објекти у 
приземљу или сутерену, који су везани непосредно 
за пешачку зону, морају имати колонаде ширине 
3м и еркер од 1м изнад, или, одговарајућу 
надстрешницу. 

 
229. 

Овим планом генералне регулације са елементима 
детаљне регулације,  утврђене су следеће зоне: 
зона 5ЦД1 (17а83м2), 5ЦД2 (21а56м2), 5ЦД3 
(12а26м2), 4ЦД (31а42м2), 5К (16а55м2). 

 
230. 

Планиране  намене налазе се у Целини  I и то у 
блоковима 4 и 5. 
Површина намена, износи  1ха  или 0.2%. 

 
231. 

1.Намена: туристичке услужне намене, пословне 
делатности, терцијарне делатности, услуге 
апартманског типа стационарне намене, култура, 
спорт  и рекреација, гаражирање као и друге 
комплементарне делатности. Комплекс се гради 
као јединствена урбана целина ивичне изградње са 
низом објеката постављених око заједничког 
мотивационог простора шеталишта и вештачког 
језера. Објекти у приземљу ( у зонама 4ЦД и 5К), 



Број 21 Службени гласник града Ваљева      15. октобар  2008. године Страна  62 

 

  

или, сутерену (у зонама 5ЦД1, 5ЦД2 и 5ЦД3), који 
су везани непосредно за пешачку зону, морају 
имати колонаде ширине 3м и еркер од 1м изнад, 
или, одговарајућу надстрешницу. Приземље и 
сутерен искључиве услужно пословне намене. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле, износи највише 3а 75м2. Ширина парцеле 
(и објекта) износи 15м, оријентациона дужина 
парцеле 25м. Облик и величина парцеле-објекта 
преузете су из првонаграђеног решења Конкурса за 
Центар Дивчибаре. Површина парцеле и бруто 
површина под објектом су подударне. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинске линије, регулационе линије и границе 
парцеле се подударају;  
4.Индекс заузетости: 100%; 
5.Индекс изграђености: у зонама 5ЦД1, 5ЦД2, 
5ЦД3 и 5К, највише 2, ); у зони 4ЦД  највише 3; 
6.Висина објекта: спратност објеката у зонама 
5ЦД1, 5ЦД2 и 5ЦД3, мах Су+П+1, мах 12м (од 
приземља до слемена); у зони 4ЦД,  мах П+2, мах 
12м (од приземља до слемена); и у зони 5К мах 
Су+П+1, мах 12м (од приземља до слемена); 
7.Удаљеност од суседног објекта: 0. 
8.Услови за изградњу других објеката на истој 
парцели: нема. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: директним излазом на јавни пут.  
10.Услови паркирања и гаражирања: за 
туристичке апартмане број  ПМ обрачунава се у 
зависности од  категорије објекта (броја звездица 
*) и то: са са 1*,2**, 3*** и 4****,  1ПМ  на 60% од 
броја апармана. 
Паркинзи се у овом случају обезбеђују најближе 
јавном путу на заједничком паркингу.  Гаражирање 
обезбедити по могућности у подземним етажама 
објекта. 
11. Услови прикључивања на инфраструктуру: 
до реализације планираних решења 
инфраструктуре објекте прикључивати 
секундарном мрежом до постојећих примарних 
мрежа и то искључиво планираним коридорима у 
регулацијама јавних путева.  
12. Архитектура: Посебни захтеви градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• објект прилагодити условима окружења, 
водећи рачуна о очувању аутентичности 
предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити природни 
и могу се применити за обраду фасаде само: 
дрво (нарочито у комбинацији већ 
препознатљиве обраде фасада са белим 
површинама фасадног платна), малтерисана 
бела фасада, шиндра или даска као кровни 
покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 45%, 
где то омогућава решење објекта, са јасном 
концепцијом доминације тог архитектонског 
елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. 
Употреба надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, нарочито 
су препоручљива. Испади  стреха, треба да 
буду  најмање 1.20м,  због заштите објекта од 
снегова; из истог разлога прозори треба да 
буду обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима 
могу бити до 1.20м, на прописаној висини од 
терена на минимум 3.00м, уколико је еркер 
већи од ове димензије, усклађује се према 
грађевинској линији, односно, граници 
парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на 
фасади осим браон и беле односно пориродних 
нијанси дрвене структуре. Сви дрвени делови 
фасаде морају бити заштићени браон, сивом 
или безбојним лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  од  
ломљеног камена. Није дозвољена употреба 
бетонских зидова као завршне облоге и облога 
слога такозваног �сплитски вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13. Услови за обнову и реконструкцију објеката: 
нема. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; обавезна 
изградња посебног простора за одлагање кућног 
смећа, обавезна је  употреба гасног грејања (до 
изградње централне гасне мреже дозвољењена је 
индивидуално складиштење у резервоарима на 
сопственој парцели; обавезна је иградње 
двонаменских склоништа према условима из 
правилника за склоништа. 
15. Нивелација: Кота приземља објекта може бити 
највише 1.20 м у односу на коту јавног пута, (осим 
локала) а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16. Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
17.Стандарди:  за објекте туристичке 
комерцијалне услуге апартманског типа, 
примењују се правила, садржај и стандарди из 
�Правилника о категоризацији угоститељских 
објеката�.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено.  
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19.Спровођење: У овим плану преузета су 
ауторска решења из првонаграђеног Конкурса за 
Центар Дивчибаре. Из тог разлога Блок 4 и 5 
спроводе се кроз Урбанистичко-архитектонски 
пројекат Центра Дивчибара у целини, групе 
аутора.  

 
 
 
 
 

 
232. 

Плански биланси за Центар Дивчибаре 

oznaka povr{ina povr{. broj     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj 
u planu       zona zone parcela parcela le`aje po le`aju le`aja
CELINA I       m2       m2      %      m2      m2      %       m2       n

5CD 1 1783 375 5 100% 2 1783 3566 30% 15 53
5CD 2 2156 375 6 100% 2 2156 4312 30% 15 86
5CD 3 1226 375 3 100% 2 1226 2452 30% 15 49
5K 1655 375 4 100% 2 1655 3310 30% 15 66
4CD 3142 375 8 100% 3 3142 9426 30% 15 189

ukupno 9962 9962 23066 443
 
Проценат и површина земљишта које се  обезбеђује за Центар Дивчибара  

% obezbe|ewa prostora za ostale namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
za  CENTAR DIV^IBARE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 1 574 0.2
 
 
 

4. 
ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �КЛС� 
клубска стационарна туристичка услуга 

апартманског типа са више објеката у комплексу 
 

233. 
На територији плана, планирана је изградња објеката 
са наменом клубске стационарне туристичке услуге 
апартманског типа са више објеката у комплексу. 
Овај облик туристичке услуге постаје значајан облик 
понуде у свету. Индивидуализација одмора у 
објектима овог типа је велики тренд у светском 
туризму. Комплекси се граде као јединствена урбана 
целина са базним објектом (са рецепцијом, 
рестораном, гаражом и додатним садржајима) и 
низом малих индивидуалних приземних објеката 
(један апартман један објекат) постављени око 
заједничког мотивационог например, парковског 
простора са базеном, или, према доброј визури. 
Објекте у односу на парцелу, с обзиром да се овај тип 
изградње налази на утринама и пољанама,  поставити 
на вишим котама уз шуме. 

Планирани и постојећи објекти налазе се у Целинама  
I, III, IX и  XI и то зоне:  
15КЛС, 24КЛС, 50КЛС, 54КЛС. 

 
234. 

На предметној територији, у границама плана, у 
Целинама  I, III, IX и  XI, утврђене су зоне са 
наменом туристичке комрцијалне услуге клубског 
апартманског типа. 

Површина намена зона �КЛС�, износи  8.6ха или 
1.5%. 

235. 
Постојеће катастарске парцеле које се налазе у 
Целини I, предмет су утврђивања кроз план 
генералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре:  
парцеле  (15КЛС) 658део, 660део;   

 
236. 

1.Намена: туристичке комерцијалне, клупског 
апартманског типа, стационарне намене, 
услужне, пословне делатности и гаражирање. 
Комплекси се граде као јединствена урбана 
целина са базним објектом (са рецепцијом, 
рестораном, гаражом и додатним садржајима) и 
низом малих индивидуалних приземних објеката 
(један апартман један објекат) постављени око 
заједничког мотивационог простора. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле, износи  50а. 
За потребе изградње планиране намене за 
појединачне парцеле, остале намене на осталом 
земљишту, утврђује се кроз урбанистички 
пројекат парцелације; зона планиране намене 
одређена је границом, дигитално координатама, 
површином и ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 10м од регулационе 
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линијена; најмања удаљеност од границе парцеле мин 
10м.  
Овим планом није предвиђено �ушорено� линијско 
постављање објеката па се објекти постављају 
поштујући следеће критеријуме па се објекти 
постављају тако: да се обезбеди најмања могућа сеча 
и заштита стабала; да се обезбеди обавезно растојање 
између објеката од 10м; да се због геологије или 
морфологије објекат постави на најповољнију 
позицију; да позиција новог објекта буде у складу са 
већ постојећим објектима; да објекат не заклања  
визуре; да се обезбеди најповољнија инсолација. 
Позиција објекта одређује се Урбанистичким 
пројектом. 
4.Индекс заузетости:,највише до 30%; 
5.Индекс изграђености: највише до 0.3; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах П, мах 7м 
(од приземља до слемена).  
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на истој 
парцели: осим објеката клубског типа могу се 
градити објекти базена, спортских терена, сеника, 
потпорни зидови као и други објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на јавни 
пут, преко приватних пролаза или путем уговора о 
слижбености. Минимална ширина пролаза износи 3м.  
10.Услови паркирања и гаражирања: за 
туристичке апартмане број  ПМ обрачунава се у 
зависности од  категорије објекта (броја звездица *) и 
то: са са 1*,2**, 3*** и 4****,  1ПМ  на 60% од броја 
апармана.; Паркинзи се у овом случају обезбеђују 
најближе јавном путу на заједничком паркингу на 
соптвеној парцели.  Гаражирање обезбедити по 
могућности у подземним етажама базног објекта. 
11.Услови прикључивања на инфраструктуру: до 
реализације планираних решења инфраструктуре 
објекте прикључивати секундарном мрежом до 
постојећих примарних мрежа и то искључиво 
планираним коридорима у регулацијама јавних 
путева. Објекти који се немогу прикључити по 
конфигурацији и нивелацији  на планирану фекалну 
канализацију морају прибавити улове �ЈП Водовод и 
канализација Ваљево� за изградњу сенгрупа.  
12.Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно грађевински пројекат, 
усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви 
градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о очувању 
аутентичности предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити природни и 
могу се применити за обраду фасаде само: дрво 
(нарочито у комбинацији већ препознатљиве 
обраде фасада са белим површинама фасадног 
платна), малтерисана бела фасада, шиндра или 
даска као кровни покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 
45%, где то омогућава решење објекта, са 
јасном концепцијом доминације тог 
архитектонског елемента. Најмањи 
дозвољени угао 35 степени. Употреба 
надстрешница, у функцији  наглашавања 
планинске архитектуре, нарочито су 
препоручљива. Испади  стреха, треба да 
буду  најмање 1.20м,  због заштите објекта 
од снегова; из истог разлога прозори треба 
да буду обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима 
могу бити до 1.20м, на прописаној висини 
од терена на минимум 3.00м, уколико је 
еркер већи од ове димензије, усклађује се 
према грађевинској линији, односно, 
граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на 
фасади осим браон и беле односно 
пориродних нијанси дрвене структуре. Сви 
дрвени делови фасаде морају бити 
заштићени браон, сивом или безбојним 
лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: објекти се могу доградити и 
надградити према параметрима и правилима 
овог плана. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита изворишта 
водоснабдевања; заштита шума; обавезна 
изградња посебног простора за одлагање кућног 
смећа, обавезна је  употреба гасног грејања (до 
изградње централне гасне мреже дозвољењена је 
индивидуално складиштење у резервоарима на 
сопственој парцели; обавезна је иградње 
двонаменских склоништа према условима из 
правилника за склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
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17.Стандарди:  за објекте туристичке комерцијалне 
услуге апартманског типа, примењују се правила, 
садржај и стандарди из �Правилника о 
категоризацији угоститељских објеката�.  

18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  

 
237. 

Плански биланси за зоне �КЛС� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela klubova
CELINA I       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

15      15KLS 6093 0.30 0.3 1828 1828 0.70 20 64 5000 1
ukupno I 6093 1828 1828 64 1
CELINA III       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

24      24KLS 15060 0.30 0.3 4518 4518 0.70 20 158 5000 3
ukupno III 15060 4518 4518 158 3
CELINA IX       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

50      50KLS 41030 0.30 0.3 12309 12309 0.70 20 431 5000 8
ukupno IX 41030 12309 12309 431 8
CELINA XI       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

54      54KLS 23718 0.30 0.3 7115 7115 0.70 20 249 5000 5
ukupno XI 23718 7115 7115 249 5
ukupno 85901 25770 25770 902 17
 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone "KLS" KLUBSKA NAMENA APARTMANSKOG TIPA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 8.6 574 1.5
 

 

5. 
ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �ЕКЛС� 

етно клубска стационарна туристичка услуга 
апартманског типа са више објеката у комплексу 
са обавезујућин начином изградње аутохтоне 

архитектуре 
 

238. 
На територији плана, планирана је изградња објеката 
са наменом клубске стационарне туристичке услуге 
апартманског типа са више објеката у комплексу у 
етно стилу.  
Ова намена планирана је на подручју Целине X -  
Питомине.  
Овај облик туристичке услуге постаје значајан облик 
понуде у свету. Индивидуализација одмора у 
објектима тог типа је велики тренд у светском 
туризму. Комплекси се граде као јединствена урбана 
целина са базним објектом (са рецепцијом, 
рестораном, гаражом и додатним садржајима) и 
низом малих индивидуалних приземних објеката 
(један апартман један објекат) постављени око 
заједничког мотивационог простора например, 
парковског простора са базеном, или, према доброј 
визури. Објекте у односу на парцелу, с обзиром да се 
овај тип изградње налази на утринама и пољанама,  
поставити на вишим котама уз шуме. 

 

239. 
Планирани објекти налазе се у Целинами  X и то 
зоне:  
51ЕКСЛ, 52ЕКСЛ. 

 
240. 

На предметној територији, у границама плана, у 
Целини X утврђене су зоне са наменом 
туристичке комрцијалне услуге етно клубског 
апартманског типа. 
Површина намена зона �КЛС�, износи  21.3ха  
или 3.7%. 

241. 
1.Намена: туристичке комерцијалне, етно 
клупског апартманског типа, стационарне 
намене, услужне, пословне делатности и 
гаражирање. Комплекси се граде као 
јединствена урбана целина са базним објектом 
(са рецепцијом, рестораном, гаражом и 
додатним садржајима) и низом малих 
индивидуалних приземних објеката (један 
апартман један објекат) постављени око 
заједничког мотивационог простора. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле, износи  70а. 
За потребе изградње планиране намене за 
појединачне парцеле, остале намене на осталом 
земљишту, утврђује се кроз урбанистички 
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пројекат парцелације; зона планиране намене 
одређена је границом, дигитално координатама, 
површином и ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 10м од регулационе линијена; 
најмања удаљеност од границе парцеле мин 10м. 
Овим планом није предвиђено �ушорено� линијско 
постављање објеката па се објекти постављају 
поштујући следеће критеријуме па се објекти 
постављају тако: да се обезбеди најмања могућа сеча 
и заштита стабала; да се обезбеди обавезно растојање 
између објеката од 10м; да се због геологије или 
морфологије објекат постави на најповољнију 
позицију; да позиција новог објекта буде у складу са 
већ постојећим објектима; да објекат не заклања  
визуре; да се обезбеди најповољнија инсолација. 
Позиција објекта одређује се Урбанистичким 
пројектом. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише до 5%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, највише до 
0.05; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах П, кров без 
надзидка, мах 7м (од приземља до слемена).  
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на истој 
парцели: осим објеката клубског типа могу се 
градити објекти базена, спортских терена, сеника, 
потпорни зидови као и други објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на јавни 
пут, преко приватних пролаза или путем уговора о 
слижбености. Минимална ширина пролаза износи 3м.  
10.Услови паркирања и гаражирања: за 
туристичке апартмане број  ПМ обрачунава се у 
зависности од  категорије објекта (броја звездица *) и 
то: са са 1*,2**, 3*** и 4****,  1ПМ  на 60% од броја 
апармана.; Паркинзи се у овом случају обезбеђују 
најближе јавном путу на заједничком паркингу на 
соптвеној парцели.  Гаражирање обезбедити по 
могућности у подземним етажама базног објекта. 
11. Услови прикључивања на инфраструктуру: до 
реализације планираних решења инфраструктуре 
објекте прикључивати секундарном мрежом до 
постојећих примарних мрежа и то искључиво 
планираним коридорима у регулацијама јавних 
путева. Објекти који се немогу прикључити по 

конфигурацији и нивелацији  на планирану 
фекалну канализацију морају прибавити улове 
�ЈП Водовод и канализација Ваљево� за 
изградњу сенгрупа.  
12.Архитектура: У овој зони планирани су 
објекти аутохтоне архитектуре. При изради 
урбанистичких и идејних архитектонских 
пројеката обавезна је сарадња са �Заводом за 
заштиту споменика културе Ваљева�. Облик, 
волумен и фасада (столарија, кров и др) су 
обавезни елемент. Унутрашњи распоред и 
обрада зависи од жеље инвеститора. 
13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: објекти се могу доградити и 
надградити према параметрима и правилима 
овог плана. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита изворишта 
водоснабдевања; заштита шума; обавезна 
изградња посебног простора за одлагање кућног 
смећа, обавезна је  употреба гасног грејања (до 
изградње централне гасне мреже дозвољењена је 
индивидуално складиштење у резервоарима на 
сопственој парцели; обавезна је иградње 
двонаменских склоништа према условима из 
правилника за склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
17.Стандарди:  за објекте туристичке 
комерцијалне услуге апартманског типа, 
примењују се правила, садржај и стандарди из 
�Правилника о категоризацији угоститељских 
објеката�.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  
19.Напомена: за постојеће објекте на овој 
локацији (нелегалних) важе иста правила. 
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242. 
Плански биланси за зоне �ЕКЛС� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela klubova
CELINA X       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

51   51EKLS 189485 0.05 0.05 9474 9474 0.70 20 332 7000 27
52   52EKLS 23732 0.05 0.05 1187 1187 0.70 20 42 7000 3

ukupno X 213217 10661 10661 373 30
ukupno 
 

% obezbe|ewa prostora za javne namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone "EKLS" ETNO KLUBSKA NAMENA APARTMANSKOG TIPA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 21.3 574 3.7
 

 
6. 

ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �Ц�  
Објекти за одмор индивидуалног некомерцијалног 
типа  

243. 
На територији плана, планирана је изградња објеката 
са викенд наменом за изградњу објекта за одмор 
индивидуалног некомерцијалног типа.  
Овај облик је намене дуги низ година стимулисан је 
као део туристичке политике.  
Ова врста намене је најскупљи вид изградње у 
туристичким центима јер захтева велику површину 
земљишта са значајно развијеном мрежом 
саобраћајне и комуналне инфрастуктуре. С друге 
стране, викенд намена је некомерцијална категорија, 
нестабилна и рањива, што показује и пример 
Дивчибара протеклих година. 
Овим планом започета изградња у енклавама неће се 
даље ширити због чињенице да у њима постоји још 
око 50-60% неизграђених парцела.  

 
244. 

Овим планом, претежна викенд намена одређена је у 
Целинама I, III-IX ,XI и  XIII. 
Планирани и постојећи објекти налазе се зонама:  
I  7Ц1-2, 9Ц, 11Ц, 14Ц, 15Ц  ;III    24Ц;   VI  25Ц, 
26Ц1-3, 27Ц, 28Ц1-4, 29Ц, 30Ц1-2, 31Ц, 32Ц;   V  
33Ц, 34Ц, 35Ц;  VI    36Ц-2, 37Ц1-3, 38Ц1-2, 39Ц, 
40Ц1-2, 41Ц;  VII  43Ц, 44Ц, 45Ц, 46Ц, 47Ц, 48Ц;  
VIII  49Ц; 
IX  50Ц1-2, 51Ц;   XI  54Ц;   XIII  57Ц; 

 
245. 

Површина зона �Ц� са викенд наменом, за изградњу 
објекта за одмор индивидуалног некомерцијалног 
типа, износи  137 ха или 23.9%. 

 
246. 

1.Намена: викенд наменом за изградњу објекта за 
одмор индивидуалног некомерцијалног типа �Ц�. У 
оквиру ове зоне дозвољена је изградња апарманскох 
објеката компактног типа истих услова за ову 
категрији (типа �Б�) на парцелама које су веће од 15а. 

1.а. Намена: становање у зони �Ц�, за потребе 
домицилног становништва.  Сви услови из ове 
зоне важе и за ову намену осим,  индекса 
заузетости који износи 20%, индекса 
изграђености који износи 0.5, спратност  П 
+1+ПК без назитка, мах 10м од приземља до 
слемена. 
2.Парцелација:  

• најмања дозвољена површина парцеле 
за изградњу објекта за одмор 
индивидуалног некомерцијалног типа 
�Ц� за нове објекте , износи  10а; 

• најмања дозвољена површина парцеле 
за изградњу апартманског објекта 
компактног типа �Б� , који се могу 
градити у овој зони, за нове објекте, 
износи  минимум 15а; 

• најмања дозвољена површина парцеле 
за изградњу стмбеног новог објекта, 
износи  10а; 

3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 5м од регулационе 
линије; најмања удаљеност од граница парцеле 
мин 2.5м.  
Овим планом није предвиђено �ушорено� 
линијско постављање објеката па се објекти 
постављају поштујући следеће критеријуме па се 
објекти постављају тако: да се обезбеди најмања 
могућа сеча и заштита стабала; да се обезбеди 
обавезно растојање између објеката од 10м; да се 
због геологије или морфологије објекат постави 
на најповољнију позицију; да позиција новог 
објекта буде у складу са већ постојећим 
објектима; да објекат не заклања  визуре; да се 
обезбеди најповољнија инсолација. Позиција 
објекта одређује се Урбанистичким пројектом. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише 
до 10%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, 
највише до 0.15; 
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6.Висина објекта: спратност објеката мах П +ПК 
кров без надзидка (мах 7м од приземља до слемена).  
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на истој 
парцели: осим објеката викенд типа могу се градити 
објекти базена, сеника, потпорни зидови као и други 
објекти сличног типа.  
На парцели се може градити више објеката уз 
испуњење свих параметара за изградњу на парцели 
предвиђених у плану. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на јавни 
пут, преко приватних пролаза или путем уговора о 
слижбености. Минимална ширина пролаза износи 3м.  
10.Услови паркирања и гаражирања: За овај тип 
објекта обавено је планирати најмање једно паркинг 
место на соптвеној парцели.  Гаражирање обезбедити 
по могућности у подземној етажи објекта. 
11.Услови прикључивања на инфраструктуру: до 
реализације планираних решења инфраструктуре 
објекте прикључивати секундарном мрежом до 
постојећих примарних мрежа и то искључиво 
планираним коридорима у регулацијама јавних 
путева. Објекти који се немогу прикључити по 
конфигурацији и нивелацији  на планирану фекалну 
канализацију морају прибавити улове �ЈП Водовод и 
канализација Ваљево� за изградњу сенгрупа.  
12.Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно грађевински пројекат, 
усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви 
градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о очувању 
аутентичности предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити природни и 
могу се применити за обраду фасаде само: дрво 
(нарочито у комбинацији већ препознатљиве 
обраде фасада са белим површинама фасадног 
платна), малтерисана бела фасада, шиндра или 
даска као кровни покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; кров 
без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 45%, 
где то омогућава решење објекта, са јасном 
концепцијом доминације тог архитектонског 
елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. 
Употреба надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, нарочито 
су препоручљива. Испади  стреха, треба да буду  
најмање 1.20м,  због заштите објекта од снегова; 
из истог разлога прозори треба да буду 
обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима могу 
бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи од ове 

димензије, усклађује се према грађевинској 
линији, односно, граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на 
фасади осим браон и беле односно 
пориродних нијанси дрвене структуре. Сви 
дрвени делови фасаде морају бити 
заштићени браон, сивом или безбојним 
лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: објекти се могу доградити и 
надградити према параметрима и правилима 
овог плана. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Стандарди:  објекат за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа третира се као породични 
објекат па су параметри градње оваквог објекта 
базирани на тој основи, и то следећим рачуном: 
на 10 а парцеле, 10% заузетости износи 100м2 
бруто површине под објектом, са индекс 
изграђености од 0.15 БРГП износи 150м2, или, 
породични објекат за одмор четворочлане 
породице (нето 30м2 по члану износи 120м2)  
што износи 150м2 БРГП, (БРГП по члану 
породице+1 износи 30м2) . 
17.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  
19.Напомена: за постојеће објекте на овој 
локацији (нелегалних) важе иста правила. 
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247. 

Плански биланси за зоне �Ц� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA I       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

7          7C1 11420 0.10 0.15 1142 1713 100 30 57 1000 11
         7C2 27955 0.10 0.15 2796 4193 100 30 140 1000 28

9          9C 36390 0.10 0.15 3639 5459 100 30 182 1000 36
11         11C 12840 0.10 0.15 1284 1926 100 30 64 1000 13
14         14C 1962 0.10 0.15 196 294 100 30 10 1000 2
15         15C 16721 0.10 0.15 1672 2508 100 30 84 1000 17

ukupno I 107288 10729 16093 536 107
 

248. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA III       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

24         24C 40990 0.10 0.15 4099 6149 100 30 205 1000 41
ukupno III 40990 4099 6149 205 41
 

249. 

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA IV       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

25         25C 186400 0.10 0.15 18640 27960 100 30 932 1000 186
26         26C1 22425 0.10 0.15 2243 3364 100 30 112 1000 22

        26C2 13919 0.10 0.15 1392 2088 100 30 70 1000 14
        26C3 41126 0.10 0.15 4113 6169 100 30 206 1000 41

27         27C 77677 0.10 0.15 7768 11652 100 30 388 1000 78
28         28C1 12769 0.10 0.15 1277 1915 100 30 64 1000 13

        28C2 31329 0.10 0.15 3133 4699 100 30 157 1000 31
        28C3 16113 0.10 0.15 1611 2417 100 30 81 1000 16
        28C4 2154 0.10 0.15 215 323 100 30 11 1000 2

29         29C 7213 0.10 0.15 721 1082 100 30 36 1000 7
30         30C1 6417 0.10 0.15 642 963 100 30 32 1000 6

        30C2 12317 0.10 0.15 1232 1848 100 30 62 1000 12
31         31C 4557 0.10 0.15 456 684 100 30 23 1000 5
32         32C 35971 0.10 0.15 3597 5396 100 30 180 1000 36

ukupno IV 470387 3597 5396 180 36
 

250. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA V       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

33         33C 116687 0.10 0.15 11669 17503 100 30 583 1000 117
34         34C 26589 0.10 0.15 2659 3988 100 30 133 1000 27
35         35C 22842 0.10 0.15 2284 3426 100 30 114 1000 23

ukupno V 166118 16612 24918 831 166
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251. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA VI       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

36         36C 61532 0.10 0.15 6153 9230 100 30 308 1000 62
37         37C1 34621 0.10 0.15 3462 5193 100 30 173 1000 35

        37C2 5338 0.10 0.15 534 801 100 30 27 1000 5
        37C3 4666 0.10 0.15 467 700 100 30 23 1000 5

38         38C1 35740 0.10 0.15 3574 5361 100 30 179 1000 36
        38C2 31432 0.10 0.15 3143 4715 100 30 157 1000 31

39         39C 29103 0.10 0.15 2910 4365 100 30 146 1000 29
40         40C1 130000 0.10 0.15 13000 19500 100 30 650 1000 130

        40C2 2931 0.10 0.15 293 440 100 30 15 1000 3
41         41C 14803 0.10 0.15 1480 2220 100 30 74 1000 15

ukupno VI 350166 35017 52525 1751 350
 

252. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA VII       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

43         43C 79298 0.10 0.15 7930 11895 100 30 396 1000 79
44         44C 14340 0.10 0.15 1434 2151 100 30 72 1000 14
45         45C 42503 0.10 0.15 4250 6375 100 30 213 1000 43
46         46C 18641 0.10 0.15 1864 2796 100 30 93 1000 19
47         47C 13502 0.10 0.15 1350 2025 100 30 68 1000 14
48        48C 804 0.10 0.15 80 121 100 30 4 1000 1

ukupno VII 169088 16909 25363 845 169

 
253. 

oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA VIII       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

49         49C 31540 0.10 0.15 3154 4731 100 30 158 1000 32
ukupno VIII 31540 3154 4731 158 32
 

254. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA IX       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

50         50C1 5301 0.10 0.15 530 795 100 30 27 1000 5
        50C2 8151 0.10 0.15 815 1223 100 30 41 1000 8

51        51C 6628 0.10 0.15 663 994 100 30 33 1000 7
ukupno IX 20080 2008 3012 100 20
 

255. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA XI       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

54         54C 12115 0.10 0.15 1212 1817 100 30 61 1000 12
ukupno XI 12115 1212 1817 61 12
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256. 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA XIII       m2      %      m2      m2      %      m2        n       m2      m2

57         57C 1961 0.10 0.15 196 294 100 30 10 1000 2
ukupno XIII 1961 196 294 10 2  

 
257. 

Рекапитулација плански биланси за зоне �Ц� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min

zone le`aje po le`aju le`aja parcela
CELINE       m2      %      m2      m2      %      m2        n      m2
ukupno I 107288 10166 15249 508
ukupno III 40990 0.10 0.15 4099 6149 100 30 205 1000
ukupno IV 470387 0.10 0.15 47039 70558 100 30 2352 1000
ukupno V 166118 0.10 0.15 16612 24918 100 30 831 1000
ukupno VI 350166 0.10 0.15 35017 52525 100 30 1751 1000
ukupno VII 169088 0.10 0.15 16909 25363 100 30 845 1000
ukupno VIII 31540 0.10 0.15 3154 4731 100 30 158 1000
ukupno IX 20080 0.10 0.15 2008 3012 100 30 100 1000
ukupno XI 12115 0.10 0.15 1212 1817 100 30 61 1000
ukupno XIII 1961 0.10 0.15 196 294 100 30 10 1000

1369733 136411 204616 6821  
 
% prostora za ostale namene Povr{ina zone Povr{ina plana procenat
 zone  VIKEND ZONE  NEKOMERCIJALNOG TIPA"C"            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 137 574 23.9  
 
НАПОМЕНА 

У табели су дати плански параметри. За парцеле које су Стечена обавеза плана, примењују се параметри из 
усвојених Урбанистичких пројеката. 

 
7. 

ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �Е� 
Објекти за одмор индивидуалног некомерцијалног 
типа са обавезујућин начином изградње аутохтоне 

архитектуре 
 

258. 
На територији плана, планирана је изградња објеката 
са викенд наменом - објекти за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа са обавезујућим начином 
изградње аутохтоне архитектуре објеката за одмор 
индивидуалног некомерцијалног типа.  
Ова намена планирана је на подручју Целине X -  
Питомине.  

259. 
Овим планом, претежна викенд намена одређена је у 
Целини X. Планирани и постојећи објекти налазе се 
зонама:  
51Е1-4, 52Е1-2, 53Е1-2. 

 
 
 
 
 

 
260. 

Површина зона �Е� са викенд наменом, за 
изградњу објекта за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа, износи  13.4ха  или 2.3%. 

 
261. 

1.Намена: викенд наменом - објекти за одмор 
индивидуалног некомерцијалног типа са 
обавезујућин начином изградње аутохтоне 
архитектуре објеката за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа.  
1.а. Намена: становање у зони �Е�, за потребе 
домицилног становништва.  Сви услови из ове 
зоне важе и за ову намену осим,  индекса 
заузетости који износи 30%, индекса 
изграђености који износи 0.4, спратност  П +ПК 
без назитка, мах 7м од приземља до слемена. 
2.Парцелација: најмања дозвољена површина 
парцеле за изградњу објекта за одмор 
индивидуалног некомерцијалног типа �Е� за 
ново формиране парцеле , износи  10 а; 
За потребе изградње планиране намене за 
појединачне парцеле, остале намене на осталом 
земљишту, утврђује се кроз урбанистички 
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пројекат парцелације; зона планиране намене 
одређена је границом, дигитално координатама, 
површином и ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 5м од регулационе линије; 
најмања удаљеност од граница парцеле мин 2.5м.  
Овим планом није предвиђено �ушорено� линијско 
постављање објеката па се објекти постављају 
поштујући следеће критеријуме па се објекти 
постављају тако: да се обезбеди најмања могућа сеча 
и заштита стабала; да се обезбеди обавезно растојање 
између објеката од 10м; да се због геологије или 
морфологије објекат постави на најповољнију 
позицију; да позиција новог објекта буде у складу са 
већ постојећим објектима; да објекат не заклања  
визуре; да се обезбеди најповољнија инсолација. 
Позиција објекта одређује се Урбанистичким 
пројектом. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише до 
10%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, највише до 
0.10; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах П, кров без 
надзидка (мах 7м. од приземља до слемена, односно, 
по условима Завода за заштиту културе); 
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на истој 
парцели: осим објеката викенд типа могу се градити 
објекти базена, сеника, потпорни зидови као и други 
објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: обезбедити директним излазом на јавни 
пут, преко приватних пролаза или путем уговора о 
слижбености. Минимална ширина пролаза износи 3м.  
10. Услови паркирања и гаражирања: За овај тип 
објекта обавено је планирати најмаље једно паркинг 
место на соптвеној парцели.  Гаражирање обезбедити 
по могућности у подземној етажи објекта. 
11. Услови прикључивања на инфраструктуру: до 
реализације планираних решења инфраструктуре 
објекте прикључивати секундарном мрежом до 
постојећих примарних мрежа и то искључиво 
планираним коридорима у регулацијама јавних 
путева.  

12. Архитектура: У овој зони планирани су 
објекти аутохтоне архитектуре. При изради 
урбанистичких и идејних архитектонских 
пројеката обавезна је сарадња са �Заводом за 
заштиту споменика културе Ваљева�. Облик, 
волумен и фасада (столарија, кров и др) су 
обавезни елемент. Унутрашњи распоред и 
обрада зависи од жеље инвеститора. 
13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: објекти се могу доградити и 
надградити према параметрима и правилима 
овог плана. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Стандарди:  објекат за одмор индивидуалног 
некомерцијалног типа третира се као породични 
објекат па су параметри градње оваквог објекта 
базирани на тој основи, и то следећим рачуном: 
на 10а парцеле, 10% заузетости износи 100м2 
бруто површине под објектом, са индекс 
изграђености од 0.10 БРГП износи 100м2, или, 
породични објекат за одмор четворочлане 
породице 25м2 по члану.  
17.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
18.Ограђивање: Ограђивање објеката није 
дозвољено. Посебно је забрањено ограђивање 
простора зеленим оградама било којом врстом 
засада.  
19.Напомена: за постојеће објекте на овој 
локацији (нелегалних) важе иста правила. 
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262. 
Плански биланси за зоне �Е� 
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata
CELINA X       m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n

51      51E.1 34480 0.10 0.10 3448 3448 100 25 138 1000 34
     51E.2 12090 0.10 0.10 1209 1209 100 25 48 1000 12
     51E.3 7722 0.10 0.10 772 772 100 25 31 1000 8
     51E.4 32685 0.10 0.10 3269 3269 100 25 131 1000 33

52      52E.1 11235 0.10 0.10 1124 1124 100 25 45 1000 11
     52E.2 3230 0.10 0.10 323 323 100 25 13 1000 3

53      53E.1 6730 0.10 0.10 673 673 100 25 27 1000 7
     53E.2 25622 0.10 0.10 2562 2562 100 25 102 1000 26

ukupno X 133794 13379 13379 535 134
 

%  prostora za ostale namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone VIKEND  NAMENE NEKOMERCIJALNOG ETNO TIPA "E"            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 13.4 574 2.3
 
 

8. 
ЗОНА СА ОБЈЕКТОМ ТИПА �СЦ� 

Спортски центар  Дивчибаре 
 

Мултифункционални центар са претежном наменом у 
функцији спорта и рекреације за потребе бављена 
спортом у зимском периоду, као и за висинске 
припреме спортиста.  
Планирани Спортски центар Дивчибаре, налази се у 
Целини I, Зона 2СЦ .  
Локација за спортски центар одређена је због 
морфолошких карктеристика терена. Одабрани 
простор идеалан је за ову намену јер је практично 
једина зона у окружењу са великом равном 
површином, па је из тог разлога одабрана за ову 
намену. 

263. 
Површина зоне �2СЦ� са наменом спорта, за 
изградњу спортских објекта, износи  5.8ха или 1%. 

264. 
1.Намена: : спортско-рекреативна намена � за 
изградњу објеката  и спортских игралишта у 
функцији спорта комерцијалног типа са 
комплементарним функцијама, стационарне намене 
за спортске екипе на висинским припремама, 
адекваним просторима за организацију спортских 
догађаја и сл, са сопственим потребним паркинг 
простором. 
2.Парцелација: КО Дивчибаре делови парцела 892, 
901/1, 901/2, 929, 
За потребе изградње планиране намене за спортски 
комплекс, остале намене на јавном  земљишту, 
утврђује се кроз урбанистички пројекат парцелације; 
зона планиране намене одређена је границом, 
дигитално координатама, површином и ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 5м од регулационе линије;  

 
најмања удаљеност од граница парцеле мин 10м. 
Дозвољено је одступање од грађевинске линије 
нарочито у случајевима: заштите дрвећа, 
усклађивање растојања од постојећих објеката, 
боље инсолације, заштите визуре, морфологије и 
сл. Препорука је да се зидани објекти поставе ус 
северни део парцеле због носивости тла а да се 
спортски терени планирају на јужној страни који 
једини равни већи простор на Дивчибарама.   
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише 
до 10%; 
5.Индекс изграђености: за нове објекте, 
највише до 0.2; 
6.Висина објекта: спратност објеката мах П 
+1+Пк, кров без надзидка; (мах 14м од приземља 
до слемена). За потребе изградње спортских 
хала ова висина може бити прекорачена према 
стандардима за спортске објекте. 
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на 
истој парцели: осим спортских објеката 
различитих намена могу се градити објекти 
базена, терена, потпорни зидови, трибина, 
амфитеатри, објекати за освежење уз терене, 
билетарнице као и други објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: приступ парцели обезбедити 
директним излазом на јавни пут.  
10.Услови паркирања и гаражирања: Паркинг 
простор обезбедити непосредно уз 
саобраћајницу С8, са довољним бројем паркиг 
места сходно програму инвеститора, а према 
стандардима за спортске објекте, односно броју 
планираних једновремених корисника. За 
запослене и стационарне спортисте препорука је 
да се у подземним етажама планира гаражни 
простор. 
11.Услови прикључивања на 
инфраструктуру: до реализације планираних 
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решења инфраструктуре објекте прикључивати 
секундарном мрежом до постојећих примарних 
мрежа и то искључиво планираним коридорима у 
регулацијама јавних путева.  
12. Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно грађевински пројекат, 
усаглашености са амбијентом. Посебни захтеви 
градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о очувању 
аутентичности предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити природни и 
могу се применити за обраду фасаде само: дрво 
(нарочито у комбинацији већ препознатљиве 
обраде фасада са белим површинама фасадног 
платна), малтерисана бела фасада, шиндра или 
даска као кровни покривач; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; кров 
без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 45%, 
где то омогућава решење објекта, са јасном 
концепцијом доминације тог архитектонског 
елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. 
Употреба надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, нарочито 
су препоручљива. Испади  стреха, треба да буду  
најмање 1.20м,  због заштите објекта од снегова; 
из истог разлога прозори треба да буду 
обезбеђени дрвеним капцима; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима могу 
бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи од ове 
димензије, усклађује се према грађевинској 
линији, односно, граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на фасади 
осим браон и беле односно пориродних нијанси 
дрвене структуре. Сви дрвени делови фасаде 

морају бити заштићени браон, сивом или 
безбојним лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: нема. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Стандарди:  примењују се правила за 
изградњу спортских објеката.   
17.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
18.Ограђивање: Ограђивање комплекса није 
дозвољено осим у случајевима спортских терена 
који по функцији то захтевају, или, у 
случајевима неопходне контроле објеката за 
потребе комерцијалних спортских догађаја на 
отвореном простору који треба да буду 
демонтажни.  

 
265. 

Плански биланси  
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata

      m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n
2      2SC 57823 0.10 0.20 5782 11565 25% 20 145

ukupno 57823 5782 11565 145
 

%  prostora za ostale namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone  SPORTA I REKREACIJE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 5.8 575 1.0
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28. Типови изградње са комерцијалном 
нестационарном наменом  
у грађевинском реону  

266. 

Правила грађења и уређења утврђени  су за 
планиране типове изграђености на грађевинском 
земљишту и то:  

  9.  ТИП �КЛ�      - објекти комерцијалног 
услужног клубског типа (зоне КЛ); 
10.  ТИП �РЦ�      - објект Рекративног центра 
комерцомерцијалног услужног типа (зоне РЦ); 
11.  ТИП �СП�      - објекти за спорт и рекреацију 
комерц. услужног клубског типа (зоне СП); 
 

9. 
ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �КЛ� 

Зелене слободне површине-зоне рестриктивне 
градње 

 
267. 

На предметној територији, у границама плана, 
зелене површине - зоне рестриктивне градње, 
налазе се у Целинама I, III,VI, и X. 
Површина слободних зелених простора у зони 
рестриктивне градње 39.9 ха  или 6.9%. 
 

268. 
Постојеће катастарске парцеле у области зелених 
површина - зоне рестриктивне градње које се 
налазе у Целини I и II предмет су утврђивања кроз 
план грнералне регулације са елементима детаљне 
регулације:  
КО Дивчибаре:  
целе парцеле 757/1, 757/2,  758, 761, 773. 
делови парцела   
598, 644/4, 647, 654/1, 
962/1,964, 965/1, 967, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 
975/1, 976, 977/1, 977/2, 978, 979, 
 

 
 
 

269. 
Намена: ове зоне су део зоне са наменом слободне 
зелене површине рестриктивне изградње. 
дозвољена је изградња објеката у функцији 
оживљавања простора за потребе рекреације и 
спорта као и мотивационих кретања и боравка у 
овим просторима.  
Планирани објекти  су клубског услужног типа 
нестационарне намене (нема апартманске нити 
било којег другог вида стационарне услуге). 
Базна делатност је у домену специфичних 
туристичких услуга према програму који осмисле 
власници.  
Типови клубске намене: Клуб етно специјалитета, 
Фитнес клуб, Бициклистички клуб, Дечији клуб, 
Клуб рибљих специјалитета, Вегетаријански клуб, 
Ловачки клуб са специјалитетима од дивљачи, 
Мини голф клуб, Тениски клуб и спортски клубови 
друге врсте (уколико се налази непосредно уз 
спортску зону) као и друге врсте клубова који 
својом делатношћу еколошки не угрожавају ове 
зоне. 

Посебни услови за изградњу  
• најмања површина парцеле 40-80а; за зоне 

већих потреба (скијалишта) 10-30а; (у 
табели урбанистичких параметара и 
површина приказане су појединачне 
потребне минималне површине парцела; 

• објекат се поставља на ободу слободног 
зеленог простора, уз шумске површине, 
односно викенд зоне; 

• приступ објекту за снабдевање обезбеђује 
се преко викенд зона;  

• паркирање на локацији није дозвољено;  
• тип објекта је монтажна брвнара, са 

деловима од камена, са кровом од шиндре 
у етно стилу; 

• спратност објекта: приземан, висина 
објекта до 7м; кров без надзидка; 

• максимална бруто развијена грађевинска 
површина износи 300м2; 

 

270. 
Плански биланси  

oznaka oznaka oznaka           naziv povr{ina 
celine bloka zone   parcele m2 
I 7   7 KL (min 50a)  cele parcele 757/1, 757/2, 758, 761, 773 16584 

  9   9 KL 
(min 50a) del. parc. 
962/1,964,965/1,969,968,976,978,979,977/1,977/2 20410 

  12 12 KL (min 10-20a)delovi parc. 971,972,973,974, 975/1 6636 
  14 14 KL (min 50a) delovi parcela 644/4,647,654/1 9787 

ukupno Celina I     53417
II 19 19 KL (min 40a) delovi parcela 598 4095 

ukupno Celina II     4095
III 23 23 KL (min 30a) 21437 
ukupno Celina 
III       21437
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IV 27 27KL (min 50a) 1007 
  28 28 KL (min 50a) 42535 
  31 31 KL (min 50a) 4557 
ukupno Celina 
IV       47092
X 53 53 KL (min 50a) 11509 

 
 
Проценат и површина земљишта које је намењено за јавне намене на осталом земљишту  
% obezbe|ewa prostora za ostale namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u zoni RESTRIKTIVNE  GRADWE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 39.9 575 6.9
 
 

9а. 
ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �ТУ� 

  
На предметној територији, у границама плана, са 
наменом у области туристичких услуга 
комерцијалног типа налазе се у Целини I. 
Постојеће катастарске парцеле за ову намену су на  
детаљне регулације:  
КО Дивчибаре:делови парцела  950/2, 950/3, 951, 
708/5, 708/4, 708/2, 708/3, 636/2, 636/2, 973, 975/1, 
1005. 
Намена: ове зоне су део зоне са наменом 
туристичких услуга. Дозвољена је изградња 
објеката у функцији  
услужног типа нестационарне намене.  
Базна делатност је у домену специфичних 
туристичких услуга према програму који осмисле 
власници.  
Типови намене ресторани специјалитета: рибљих, 
вегетаријанских, дивљачи, националних и др.  

 
 
Посебни услови за изградњу  

• најмања површина парцеле 10а; (у табели 
урбанистичких параметара и површина 
приказане су појединачне потребне 
минималне површине парцела; 

• објекат се поставља на ободу слободног 
зеленог простора, уз шумске површине; 

• приступ објекту за снабдевање обезбеђује 
се преко викенд зона;  

• паркирање на локацији није дозвољено у 
блоку 7, 13 и 30;  

• тип објекта је монтажна брвнара, са 
деловима од камена, са кровом од шиндре 
у етно стилу; 

• спратност објекта: приземан, висина 
објекта до 7м; кров без надзидка; 

• максимална бруто развијена грађевинска 
површина износи 300м2; 

 
 

ukupno C elina X 11509
XII 50 50  KL1 (min 60a) 12665

50  KL2 (min 60a) 12405
50  KL3 (min 20a) 2009

51 51  KL (min 70a) 7406
45 45  KL (min 70a) 30602
33 33  KL1 (min 50a) 6299

33  KL2 (min 60a) 13914
33  KL3 (min 10a) 1004

43 43  KL (min 70a) 36515
36 36  KL (min 80a) 14248
22 22  KL (min 70a) 31468
56 56  KL (min 70a) 9944
17 17  KL (min 50a) 27212
19 19  KL1 (min 50a) 5185

19  KL2 (min 40a) 14220
19  KL3 (min 40a) 4095

30 30  KL1 (min 70a) 26356
30  KL2 (min 50a) 6025

ukupno C elina XII 261572
UKUP N O 399122
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Плански биланси  
oznaka oznaka oznaka           naziv povr{ina
celine bloka zone parcele m2
I 7   7 TU (min 10a)  delovi parc. 950/2, 950/3, 951, 708/5,708/4, 708/2, 708/3  2533

13  13 TU (min 10a)  delovi parc. 663/2, 663/1 2237
14  14 TU (min 10a)  delovi parc. 663/2, 663/1, 973,975/1 10990

ukupno Celina I 10990
VI 30  30 TU (min 10a)  deo parcele 1005 1112
ukupno Celina VI 1112
UKUPNO 12102
 
Проценат и површина земљишта које је намењено за јавне намене на осталом земљишту  
% obezbe|ewa prostora za ostale namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
namena TU            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 1.2 575 0.2
 
 
 

10. 
ЗОНА СА ОБЈЕКТОМ ТИПА �РЦ� 

Рекреативни центар 
 

271. 
Планирани Рекреативни центар, налази се у Целини 
XII, Зона 16РЦ .  
Локација за рекреативни центар одређена је због 
позиције ове зоне, која је већ у функцији спорта као и  
морфолошких карктеристика терена.  
Површина зоне �16РЦ� са наменом спорта, за 
изградњу спортских објекта, износи  0.98ха или 
0.2%. 

272. 
1.Намена: спортско-рекреативна намена � за 
изградњу објеката  и игралишта у функцији спорта 
комерцијалног типа са комплементарним 
функцијама, потребним паркинг простором. 
2.Парцелација: КО Дивчибаре део парцеле 578/1; 
За потребе изградње планиране намене за спортски 
комплекс, остале намене на јавном  земљишту, 
утврђује се кроз урбанистички пројекат парцелације; 
зона планиране намене одређена је границом, 
дигитално координатама, површином и ознаком. 
3.Положај објекта у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле: 
грађевинска линија на 10м од регулационе линије; 
најмања удаљеност од граница парцеле мин 10м. 
Дозвољено је одступање од грађевинске линије 
нарочито у случајевима: заштите дрвећа, 
усклађивање растојања од постојећих објеката, боље 
инсолације, заштите визуре, морфологије и сл. 
Препорука је да се зидани објеакт постави уз 
саобраћајницу на са одступањем од грађевинске 
линије за додатних 10м због обезбеђивања довољног 
броја паркинг места за кориснике.  Спортске терене 
лоцирати према зони шума на северној страни 
парцеле. 
4.Индекс заузетости: за нове објекте, највише до 
20%; 

5.Индекс изграђености: за нове објекте, 
највише до 0.3; 
6. Висина објекта: спратност објеката мах П +1, 
кров без надзидка; (мах 10м од приземља до 
слемена). За потребе изградње спортских хала 
ова висина може бити прекорачена према 
стандардима за спортске објекте. 
7.Удаљеност од суседног објекта: намање 10м. 
8.Услови за изградњу других објеката на 
истој парцели: осим спортских објеката 
различитих намена, могу се градити објекти 
базена, терена, потпорни зидови, трибина, 
амфитеатри, објекати за освежење уз терене, 
билетарнице као и други објекти сличног типа. 
9.Услови и начин обезбеђивања пруступа 
парцели: приступ парцели обезбедити 
директним излазом на јавни пут.  
10.Услови паркирања и гаражирања: Паркинг 
простор обезбедити непосредно уз 
саобраћајницу С1, са довољним бројем паркиг 
места сходно програму инвеститора, а према 
стандардима за спортске објекте, односно броју 
планираних једновремених корисника.  
11.Услови прикључивања на инфра 
структуру :  до реализације планираних решења 
инфраструктуре објекте прикључивати 
секундарном мрежом до постојећих примарних 
мрежа и то искључиво планираним коридорима 
у регулацијама јавних путева.  
12.Архитектура: Сви објекти у границама овог 
плана, постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно идејни 
архитектонски пројекат, усаглашености са 
амбијентом. Посебни захтеви градње су: 
• постављање објекта у складу са 
морфологијом  терена, која не ремети 
драстично постојећу нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о 
очувању аутентичности предела у којем се 
објекат гради;  
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• примењени материјали морају бити природни и 
могу се применити за обраду фасаде само: дрво 
(нарочито у комбинацији већ препознатљиве 
обраде фасада са белим површинама фасадног 
платна), малтерисана бела фасада, шиндра или 
даска као кровни покривач; из истог разлога 
прозори треба да буду обезбеђени дрвеним 
капцима; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; кров 
без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 45%, 
где то омогућава решење објекта, са јасном 
концепцијом доминације тог архитектонског 
елемента. Најмањи дозвољени угао 35 степени. 
Употреба надстрешница, у функцији  
наглашавања планинске архитектуре, нарочито 
су препоручљива. Испади  стреха, треба да буду  
најмање 1.20м,  због заштите објекта од снегова; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима могу 
бити до 1.20м, на прописаној висини од терена на 
минимум 3.00м, уколико је еркер већи од ове 
димензије, усклађује се према грађевинској 
линији, односно, граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на фасади 
осим браон и беле односно пориродних нијанси 
дрвене структуре. Сви дрвени делови фасаде 
морају бити заштићени браон, сивом или 
безбојним лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких материјала; 
• зидови подрумских етажа, сутерена или подзида 

који су видни, обрађују се облогом  од  ломљеног 
камена. Није дозвољена употреба бетонских 

зидова као завршне облоге и облога слога 
такозваног �сплитски вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

13.Услови за обнову и реконструкцију 
објеката: нема. 
14.Услови за заштиту животне средине, 
техничких, хигијенски, противпожарни, 
безбедносни и др услови:  заштита шума; 
обавезна изградња посебног простора за 
одлагање кућног смећа, обавезна је  употреба 
гасног грејања (до изградње централне гасне 
мреже дозвољењена је индивидуално 
складиштење у резервоарима на сопственој 
парцели; обавезна је иградње двонаменских 
склоништа према условима из правилника за 
склоништа. 
15.Нивелација: Кота приземља објекта може 
бити највише 1.20 м у односу на коту јавног 
пута, а најмање 0.20 м. Кота приземља објекта, 
када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, 
не може бити нижа од коте те саобраћајнице.  
16.Стандарди:  примењују се правила за 
изградњу спортских објеката.   
17.Одводњавање површинских вода са парцеле, 
решавати гравитационим отицањем до система 
затворене канализације.  
18.Ограђивање: Ограђивање комплекса није 
дозвољено осим у случајевима спортских терена 
који по функцији то захтевају, или, у 
случајевима неопходне контроле објеката за 
потребе комерцијалних спортских догађаја на 
отвореном простору који треба да буду 
демонтажни.  

 
273. 

Плански биланси  
oznaka povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
u planu       zona zone le`aje slu`b.le`. le`aja parcela objekata

      m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n
16      16RC 9881 0.20 0.30 1976 2964 5 150 10

ukupno 9881 1976 2964 5 150 10
 
%  prostora za namene Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone  SPORTA I REKREACIJE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 0.98 575 0.2
 

 
11. 

ЗОНЕ СА ОБЈЕКТИМА ТИПА �СП� 
 

Зоне спорта и рекреације 
 

274. 
На предметној територији, у границама плана, 
Целинама I, III,VI и X, планиране су зоне за спорт и 
рекреацију. Површина зона за спорт и рекреацију, 
износи 17.3ха или 3%. 

 
 

275. 
Намена: ове зоне су део зоне са наменом спорта 
и рекреације. Дозвољена је изградња спртских 
игралишта (терена за све врсте спортских и ре 
креативних активности на отвореном) у 
функцији оживљавања простора за потребе 
рекреације и спорта као и мотивационих 
кретања и боравка у овим просторима. 
Дозвољена је изградња једног објекта по 
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посебним условима мањег нестационарног типа са 
саржајем у функцији намене. 
Планирани објекти су клубског услужног типа 
нестационарне намене (нема апартманске нити било 
којег другог вида стационарне услуге). Објекти треба 
да садрже санитарне чворове, свлачионице, мали 
ресторан за одмор и освежење. 
Базна делатност је у домену специфичних 
туристичких услуга према програму који осмисле 
власници.  
Типови намене: Тенис клуб, Клуб за мини голф и сл. 
Уколико спортска зона се налази непосредно уз 
клубску зону могу се непосредно повезивати по 
функцији.  
Посебни услови за реализацију  

• најмања површина парцеле 90а;  
• објекат се поставља на ободу слободног 

зеленог простора, уз шумске површине, 
односно викенд зоне. 

• приступ објекту за снабдевање обезбеђује се 
преко викенд зона, паркирање на локацији 
није дозвољено,  

• тип објекта је монтажна брвнара, са 
деловима од камена, са кровом од шиндре у 
етно стилу; 

• спратност објекта: приземан, висина објекта 
до 6м; 

• максимална бруто развијена грађевинска 
површина износи 200м2; 

Парцелација: за потребе изградње планираних 
специфичних намена, утврђује се кроз урбанистички 
пројекат; зона планираних намена одређена је 
границом, дигитално координатама, површином и 
ознаком. 
Стандарди:  примењују се правила за изградњу 
према намени објеката.   
Архитектура:  Сви објекти у границама овог плана, 
постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно идејни архитектонски 
пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни 
захтеви градње су: 
• постављање објекта у складу са морфологијом  
терена, која не ремети драстично постојећу 
нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о очувању 
аутентичности предела у којем се објекат гради;  

• примењени материјали морају бити 
природни и могу се применити за обраду 
фасаде само: дрво (нарочито у комбинацији 
већ препознатљиве обраде фасада са белим 
површинама фасадног платна), малтерисана 
бела фасада, шиндра или даска као кровни 
покривач; из истог разлога прозори треба да 
буду обезбеђени дрвеним капцима; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 
45%, где то омогућава решење објекта, са 
јасном концепцијом доминације тог 
архитектонског елемента. Најмањи 
дозвољени угао 35 степени. Употреба 
надстрешница, у функцији  наглашавања 
планинске архитектуре, нарочито су 
препоручљива. Испади  стреха, треба да 
буду  најмање 1.20м,  због заштите објекта 
од снегова; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима 
могу бити до 1.20м, на прописаној висини 
од терена на минимум 3.00м, уколико је 
еркер већи од ове димензије, усклађује се 
према грађевинској линији, односно, 
граници парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на 
фасади осим браон и беле односно 
пориродних нијанси дрвене структуре. Сви 
дрвени делови фасаде морају бити 
заштићени браон, сивом или безбојним 
лазурним прелазима; 

• није дозвољена употреба вештачких 
материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 
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276. 

Плански биланси 
oznaka oznaka oznaka           naziv povr{ina
celine bloka zone parcele m2
I 2   2 SC  drlovi parcela 892, 902/1, 902/2, 929. 57973
ukupno Celina I 57973
XII 24 24 SP1 4705

24 SP2 10665
24 SP3 (min 90a) 9293

50 50 SP1 (min 90a) 10969
50 SP2 (min 90a) 26378

22 22 SP (min 90a) 12718
16 16 SP1 (min 90a) 6877

16 SP2 sportska zona {kole 2851
16 RC (min 90a) 9681

56 56 SP (min 90a) 21425
ukupno Celina XII 115562
UKUPNO 173535  
 
% obezbe|ewa prostora Povr{ina parcele Povr{ina plana procenat
u zoni   SPORTA I REKREACIJE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 17.3 574 3.0  
 
29. Остале специфичне постојеће и планиране  
намене  
у грађевинском реону  

Остале специфичне планиране и постојеће намене на 
територији плана су: 

12. Дечији центар 2ДЦ (12а 67м2) туристичка 
услужна немена, П+Пк; 

13. Постојећа самопослуга �Пепа� 17У (24а 
08м2),П; 

14. Постојећи камп 18КМП (1ха 62а 05м2), 
П+Пк; 

15. Постојећи бензинска пумпа 21БП (29а 22м2), 
П; 

16. Постојећа техничка база за путеве 21ТБП 
(29а 22м2), П+1+Пк; 

17. Објекат и конак Српске Православне Цркве 2 
СПЦ (30а 63м2), П+1+Пк; 

 
277. 

Површина зона специфичним наменама, за изградњу 
објекта, износи  2.8ха или 0.5% 

 
278. 

Парцелација: за потребе изградње планираних 
специфичних намена, утврђује се кроз урбанистички 
пројекат; зона планираних намена одређена је 
границом, дигитално координатама, површином и 
ознаком. 
Стандарди:  примењују се правила за изградњу 
према намени објеката.   
Архитектура:  Сви објекти у границама овог плана, 
постојећи и нови, подлежу контроли, кроз 
Урбанистчки пројекат односно идејни архитектонски  

 
 
пројекат, усаглашености са амбијентом. Посебни 
захтеви градње су: 
• постављање објекта у складу са 
морфологијом  терена, која не ремети 
драстично постојећу нивелацију; 

• волимен и габарит објекта, прилагодити 
условима окружења, водећи рачуна о 
очувању аутентичности предела у којем се 
објекат гради;  

• примењени материјали морају бити 
природни и могу се применити за обраду 
фасаде само: дрво (нарочито у комбинацији 
већ препознатљиве обраде фасада са белим 
површинама фасадног платна), малтерисана 
бела фасада, шиндра или даска као кровни 
покривач; из истог разлога прозори треба да 
буду обезбеђени дрвеним капцима; 

• облик крова четвороводан или вишеводан; 
кров без надзидка; 

• кровне равни треба да буду са нагибом од 
45%, где то омогућава решење објекта, са 
јасном концепцијом доминације тог 
архитектонског елемента. Најмањи 
дозвољени угао 35 степени. Употреба 
надстрешница, у функцији  наглашавања 
планинске архитектуре, нарочито су 
препоручљива. Испади  стреха, треба да 
буду  најмање 1.20м,  због заштите објекта 
од снегова; 

• није дозвољена употреба типа ,,француског 
крова,,; 

• максимални еркери и испади на објектима 
могу бити до 1.20м, на прописаној висини 
од терена на минимум 3.00м, уколико је 
еркер већи од ове димензије, усклађује се 
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према грађевинској линији, односно, граници 
парцеле; 

• није дозвољена употреба других боја на фасади 
осим браон и беле односно пориродних нијанси 
дрвене структуре. Сви дрвени делови фасаде 
морају бити заштићени браон, сивом или 
безбојним лазурним прелазима; 

 
 
 
није дозвољена употреба вештачких материјала; 

• зидови подрумских етажа, сутерена или 
подзида који су видни, обрађују се облогом  
од  ломљеног камена. Није дозвољена 
употреба бетонских зидова као завршне 
облоге и облога слога такозваног �сплитски 
вез�; 

• свака афирмација стварања архитектонске 
аутентичности, базиране на грађевинској 
трдицији поднебља је препоручљива. 

 
279. 

Плански биланси  
broj povr{ina     (Iz)     (Ii) BPO BRGP Povr{. za povr{ina broj min broj 
bloka       zona zone le`aje po le`aju le`aja parcela objekata

      m2       %      m2      m2      %      m2        n       m2       n
2      2DC 1267 0.20 0.40 253 507 25% 15 8
2     2SPC 3063 0.20 0.50 613 1532 50% 15 51

17      17U 2408 0.20 0.20 482 482
18      18KMP 16205 0.05 0.05 810 810 648
21      21BP 2922 0.05 0.05 146 146
21      21KP 2428 0.20 0.40 486 971 25% 15 16

ukupno 28293 2790 4447 724
 

%  prostora za namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
 zone OSTALE NAMENE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 2.8 575 0.5
 

 
30. Скијашке стазе  
у грађевинском реону  

18. 

Скијашка стаза �Скакавци�(4) 
 

280. 
Скијашка стаза са потребном скијашком 
инфраструктуром, са наменом комерцијалних 
услуга налази се на простору у близини хотела 
,,Пепа,,, у Целини VI,  у блоку 38, зона 38СКИ � 
постојећа стаза у функцији.  
Доњи део ове стазе налази се на територији СО 
Ваљево, горњи на територији  СО Косјерић. 
Стазу пресеца саобраћајница стамбеног типа  на 
територији СО Ваљево. Безбедност скијаша 
спроводи се, или, режимом саобраћаја са рампама, 
или, дрвеним скијашким мостом. 
Приступ: Планиран је са северне стране, са 
постојећег регионалног пута.  
Намена: претежна намена је спортска у области 
скијашког спорта (скијашка стаза). На овом 
скијалишту планирана је двоседежна жичара. 
 
Парцелација: У овом плану приказује се део 
скијалишта који са налази на територији СО 
Ваљево. Катастарске парцеле на КО Дивчибаре, 

су: кат.парцеле број  913, 914, 917 део, 920/1, 921/1, 
904, 1005 део.  
Парцела се формира од делова катастарских 
парцела КО Дивчибаре,  утврђене су елементима за 
обележавање, површином и ознаком. Површина за 
потребе ски стаза, износи 2ха 04а 18м2 (у граници 
плана). 
Паркирање: Јавни паркиркинг за скијашку стазу  
(4) планирано је у непосредној близини у блоку 8, 
зонз 8ПМ уз одмаралиште ,,ИМТ,, . Планирано је 
84 ПМ.  
Објекти за одмор и освежење- тип ТУС:  
Земљиште скијалишта се може давати у закуп 
физичким и правним лицима, која се могу за 
потребе привођења намени предметно земљиште, 
опремати објектима у функцији скијалишта, 
услужним монтажним дрвеним објектима за 
освежење и одмор. Објекти се постављају ван 
скијашких стаза, на полазној и излазној станици 
као и на укрсним тачкама скијашких путева. 
Плански услови: 

• приземне монтажне брвнаре до 100м2 
БРГП; 

• висина до 6м од приземља до слемена; 
• угао кровне равни 45 степени са кровом од 

шиндре; 
• улаз у објекат без степеништа са дрвеном 

платформом � сунчалиштем;  
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• на стрмом терену, палтформа и објекат 
може бити највише 1м од терена; у том 
случају, приступно степениште (газиште и 
висину степеника) прилагодити скијашкој 
опреми; 

• спољним каменим огњиштем на гасно 
гориво за окупљање промрзлих скијаша и 
сунчалиштем; 

• санитарним чвором. 

 
281. 

Табеларни приказ планираних намена, парцела и површина за скијалиште,,Скакавци,, (4) 
broj           naziv / namena oznaka povr{ina du`ina visina {irina   nagib broj mah.koris.
zone u planu parcele m2     m1     m1     m1     % kor/sat (200m2/kor)

38SKI skija{ka staza (4) u granici plana 4 20418 560 95 50 17 102
ukupno 20418 560 102

 
 

282. 
Техничке и друге карактеристике скијашке 

инфраструктуре 
(4) Скијашка стаза ознака 38СКИ :  
• двоседежна жичара дужине  540 метара;  
• дужина трасе у граници плана износи око 350 
метара. На територији Општине Косјерић још око 
140 м. 

• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• капацитет је двоседежнице износи 1200 скијаша 
на сат;  

• брзина транспорта 200 скијаша  за 5.5 минута; 
• оријентација � северна; 
• ширина стазе � регулације 50 метара; 
• дужина трасе у граници плана износи око 560 
метара. На територији СО Ваљево 360 метара, на 
СО  Косјерић још око 200 м. 

• Висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 95 метара; 

• Просечан нагиб износи  17%; Стаза није 
континуалног нагиба. Стрмија је на делу Општине 
Косјерић (од 1005 мнв до 1045 мнв) што износи 
26%. 
На територији Општине Ваљево је веома блага (од 

950 мнв до 1005 мнв) што износи 16%. 
• Зауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  950 мнв. 

• Излазна станица жичаре је на коти , 1045 мнв 
 

283. 
Прикључци инфраструктуре 

Водовод: У предметном комплексу  постоји  објекат  
који је повезан на постојећу водоводну мрежу. 
Постојећи прикључци се задржавају односно 
прилагођавају планираном капацитетом.  
Укупна потребна количина санитарне потрошне воде 
- једновремена потрошња је 5л/с. 
Канализација: У границама предметне зоне планира 
се примарна мрежа канализације ф 400 која гравитира 
према реци Бела Каменица.  
Електроинсталација: Енергетски прикључак  
планиран је преко постојеће ТС 10(20)/0.4кV 
,,Дивчибаре 3,,.   
Инсталисана снага за објекат износи  160 кVА. 

 
 
Максимална једновремена потрошња за објекат 
износи 125 кW.  
Грејање: Централно грејање на електричну 
енергију у објектима скијалишта и услуга, 
алтернативно камин на дрво. 
Одводњавање: Површинске воде са скијалишта 
одводњавају се гравитационим отицањем према 
обавезном елаборату о заштити од ерозије. 
Геологија: Према Елаборату инжењерско-
геолошких услова Дивчибаре постоје три реона. 
Зона скијалишта припада реону III са следећим 
карактеристикама: 
Реон III-  ЧВРСТЕ СТЕНЕ � серпентнисани 
харцбургити, са тањим хумусним и елувијалним 
покривачем изнад њих дебљине до 0.8м, 
углавном је заступљена песковито-глиновита 
дробина. 
Основни степен сеизмичности 7 степени МЦС. 
Коефицијент сеизмичности  Кс=0.02 

 
19. 

Скијашка стаза ,,Видиковац,, (5) 
јавна намена на осталом земљишту 

 
284. 

Скијашка стаза са потребном скијашком 
инфраструктуром, са наменом комерцијалних 
услуга налази се на простору ,,Видиковац,,, у 
Целини XII,  у блоку 36, зона 36СКИ � 
планирана стаза - полигон за обуку.  
Приступ: Планиран је са северне стране, са 
постојећег регионалног пута.  
Намена: претежна намена је спортска у области 
скијашког спорта- полyгон за обуку скијаша. На 
овом скијалишту планирана је двоседежна 
жичара. 
Парцелација: У овом плану приказује се део 
скијалишта који са налази на територији СО 
Ваљево. Катастарске парцеле на КО Дивчибаре, 
су: кат.парцеле број  913, 914, 917 део, 920/1, 
921/1, 904, 1005 део.  
Парцела се формира од делова катастарских 
парцела КО Дивчибаре,  утврђене су елементима 
за обележавање, површином и ознаком.  
Површина за потребе ски стаза, износи 2ха 99а 
44м2. 
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Паркирање: Јавни паркиркинг за скијашку стазу  (5) 
планирано је у непосредној близини у блоку 36, зона 
36ПМ уз постојећи  регионални пут на скретању за 
Тометино Поље. Планирано је 90 ПМ.  
Објекти за одмор и освежење- тип ТУС:  
Земљиште скијалишта се може давати у закуп 
физичким и правним лицима, која се могу за потребе 
привођења намени предметно земљиште, опремати 
објектима у функцији скијалишта, услужним 
монтажним дрвеним објектима за освежење и одмор. 
Објекти се постављају ван скијашких стаза, на 
полазној и излазној станици као и на укрсним 
тачкама скијашких путева. Плански услови: 

• приземне монтажне брвнаре до 100м2 БРГП; 

• висина до 6м од приземља до слемена; 
• угао кровне равни 45 степени са кровом 

од шиндре; 
• улаз у објекат без степеништа са 

дрвеном платформом � сунчалиштем;  
• на стрмом терену, палтформа и објекат 

може бити највише 1м од терена; у том 
случају, приступно степениште 
(газиште и висину степеника) 
прилагодити скијашкој опреми; 

• спољним каменим огњиштем на гасно 
гориво за окупљање промрзлих скијаша 
и сунчалиштем; 

• санитарним чвором. 
 

285. 
Табеларни приказ планираних намена, парцела и површина за скијалиште � полигон за обуку (5) 
zone u planu parcele m2     m1     m1     m1     % kor/sat (200m2/kor)

36SKI skija{ka staza (5) u granici plana 5 29944 570 45 45 8 150
ukupno 29944 570 150

 
286. 

Техничке и друге карактеристике скијашке 
инфраструктуре 

(5) Скијашка стаза � полигон за обуку 
,,Видиковац,, ознака 36СКИ :  
• двоседежна жичара дужине  560 метара;  
• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• капацитет је двоседежнице износи 1200 скијаша 
на сат;  

• брзина транспорта 200 скијаша  за 5.5 минута; 
• оријентација � северна; 
• ширина стазе � регулације 50 метара; 
• дужина трасе у граници плана износи око 570 
метара; 

• Висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 45 метара; 

• Просечан нагиб износи  8%;  
• Зауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  954 мнв. 

• Излазна станица жичаре је на коти , 999 мнв. 
 

287. 
Прикључци инфраструктуре 

Водовод: У предметном комплексу  постоји  објекат  
који је повезан на постојећу водоводну мрежу. 
Постојећи прикључци се задржавају односно 
прилагођавају планираном капацитетом.  
Укупна потребна количина санитарне потрошне воде 
- једновремена потрошња је 5л/с. 
Канализација: У границама предметне зоне планира 
се примарна мрежа канализације ф 400 која грвитира 
према реци Бела Каменица.  
Електроинсталација: Енергетски прикључак  
планиран је преко постојеће ТС 10(20)/0.4кV .   
Инсталисана снага за објекат износи  160 кVА. 
 

 
Максимална једновремена потрошња за објекат 
износи 125 кW.  
Грејање: Централно грејање на електричну 
енергију у објектима скијалишта и услуга, 
алтернативно камин на дрво. 
Одводњавање: Површинске воде са скијалишта 
одводњавају се гравитационим отицањем према 
обавезном елаборату о заштити од ерозије. 
Геологија: Према Елаборату инжењерско-
геолошких услова Дивчибаре постоје три реона. 
Зона скијалишта припада реону III са следећим 
карактеристикама: 
Реон 3-  ЧВРСТЕ СТЕНЕ � серпентнисани 
харцбургити, са тањим хумусним и елувијалним 
покривачем изнад њих дебљине до 0.8м, 
углавном је заступљена песковито-глиновита 
дробина. 
Основни степен сеизмичности 7 степени МЦС. 
Коефицијент сеизмичности  Кс=0.02 

 
20. 

Скијашки комплекс ,,Голубац,, (6) и (7) 
јавна намена на осталом земљишту 

 
288. 

Скијашки комплекс намењен је за пружање 
комерцијалних услуга у области скијашког 
спорта. Налази се на простору ,,Голубац,,, у 
Целини XII,  у блоку 50, зоне 50СКИ6, 50СКИ7 
и 50СКИП и у блоку 51, зоне 51СКИ7 и 51СКП. 
У комплексу су планиране: полигон за обуку 
скијаша са тањирачом (6), скијашка стаза са 
двоседежном жичаром (7) и  скијашки пут (6)  са 
потребном скијашком инфраструктуром. 
Приступ: Планиран је са северне стране, са 
постојећег регионалног пута.  
Намена: претежна намена је спортска у области 
скијашког спорта- полигон за обуку скијаша. На 
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овом скијалишту планирана је двоседежна жичара. 
Парцелација: У овом плану приказује се део 
скијалишта који са налази на територији СО Ваљево, 
део скијалишта налази се на територији СО Косјерић. 

Катастарске парцеле КО Дивчибаре, за скијашки 
полигон за обуку (број 6), ознака зоне 50СКИ1, су: 
510, 511, 512, 522 део. 

Катастарске парцеле КО Дивчибаре, за скијашку 
стазу (број 7), ознака зоне 50СКИ2, су: 260, 261/4, 
480 део, 482/2 део, 484, 485, 486, 487, 488, 493 део, 
499 део, 500 део, 508 део, 509. 
Катастарске парцеле КО Дивчибаре, за скијашку 
стазу (број 7), ознака зоне 51СКИ, су: 260, 261/4.  

Катастарске парцеле КО Дивчибаре, за скијашки пут 
(број 5), ознака зоне 50СКИП, су: 514 део, 518/1, 
519/1, 519/2, 522 део. 
Катастарске парцеле КО Дивчибаре, за скијашки пут 
(број 5), ознака зоне 51СКИП, су: 255, 256 део, 257 
део, , 258 део, 259 део. 

Парцеле се формирају од делова катастарских 
парцела КО Дивчибаре,  утврђене су елементима за 
обележавање, површином и ознаком.  
Паркирање: Јавни паркиркинг за скијашку стазу  (6 
и 7) планирано је у непосредној близини у блоку 24, 
зона 24ПМ уз одмаралиште ,,Стеван Филиповић,,. 
Планирано је 100 ПМ. 

Објекти за одмор и освежење- тип ТУС:  
Земљиште скијалишта се може давати у закуп 
физичким и правним лицима, која се могу за 
потребе привођења намени предметно 
земљиште, опремати објектима у функцији 
скијалишта, услужним монтажним дрвеним 
објектима за освежење и одмор. Објекти се 
постављају ван скијашких стаза, на полазној и 
излазној станици као и на укрсним тачкама 
скијашких путева. Плански услови: 

• приземне монтажне брвнаре до 100м2 
БРГП; 

• висина до 6м од приземља до слемена; 
• угао кровне равни 45 степени са кровом 

од шиндре; 
• улаз у објекат без степеништа са 

дрвеном платформом � сунчалиштем;  
• на стрмом терену, палтформа и објекат 

може бити највише 1м од терена; у том 
случају, приступно степениште 
(газиште и висину степеника) 
прилагодити скијашкој опреми; 

• спољним каменим огњиштем на гасно 
гориво за окупљање промрзлих скијаша 
и сунчалиштем; 

• санитарним чвором. 

 
 

289. 
Табеларни приказ планираних намена, парцела и површина за комплекс ,,Голубац,, (6) и (7) 
zone u planu parcele m2     m1     m1     m1     % kor/sat (200m2/kor)

50SKI1 ski ja{ka staza (6) u granici plana 6 37757 330 40 120 12 189
50SKI2 ski ja{ka staza (7) u granici plana 7 31136 156
51SKI ski ja{ka staza (7) u granici plana 7 5376 610 95 45 16 27
50SKP ski ja{ki put (6) u granici plana 5 31805 159
51SKP ski ja{ki put (6) u granici plana 5 7406 950 100 25-60 11 37

ukupno 113480 1890 567
 

290. 
Техничке и друге карактеристике скијашке 

инфраструктуре 
(6) Полигон за обуку , ознака 50СКИ 1:  
• тањирача дужине  330 метара;  
• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

• оријентација � североисточна; 
• ширина стазе � регулације 120 метара; 
• дужина трасе износи око 330 метара; 
• висинска разлика од полазне до излазне станице 
износи 40 метара; 

• просечан нагиб износи  12%;  
• зауставни плато, односно, полазна станица жичаре 
је на коти  955 мнв. 

• излазна станица жичаре је на коти , 995 мнв. 
(7) Скијашка стаза, ознака 50СКИ 2 и 51СКИ:  
• Двоседежна жичаре дужине  610 метара;  
• ширина трасе жичаре � регулација, износи 10 
метара, обострано од осе 5метара; 

 
 

• оријентација � североисточна; 
• капацитет је двоседежнице износи 1200 
скијаша на сат;  

• брзина транспорта 200 скијаша  за 5.5 
минута; 

• ширина стазе � регулације 45 метара; 
• дужина трасе износи око 610 метара; 
• висинска разлика од полазне до излазне 
станице износи 95 метара; 

• Просечан нагиб износи  16%;  
• Зауставни плато, односно, полазна станица 
жичаре је на коти  956 мнв. 

• Излазна станица жичаре је на коти , 1055 
мнв. 

 
291. 

Прикључци инфраструктуре 
Водовод: У предметном комплексу  постоји  
објекат  који је повезан на постојећу водоводну 
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мрежу. Постојећи прикључци се задржавају односно 
прилагођавају планираном капацитетом.  
Укупна потребна количина санитарне потрошне воде 
- једновремена потрошња је 5л/с. 
Канализација: У границама предметне зоне планира 
се примарна мрежа канализације ф 400 која гравитира 
према реци Бела Каменица.  
Електроинсталација: Енергетски прикључак  
планиран је преко постојеће ТС 10(20)/0.4кV.  
Инсталисана снага за објекат износи  160 кVА. 
Максимална једновремена потрошња за објекат 
износи 125 кW.  
Грејање: Централно грејање на електричну енергију 
у објектима скијалишта и услуга, алтернативно камин 
на дрво. 
Одводњавање: Површинске воде са скијалишта 
одводњавају се гравитационим отицањем према 
обавезном елаборату о заштити од ерозије. 
Геологија: Према Елаборату инжењерско-геолошких 
услова Дивчибаре постоје три реона. Зона скијалишта 
припада реону III са следећим карактеристикама: 
Реон 3- Чврсте стене � серпентнисани харцбургити, 
са тањим хумусним и елувијалним покривачем изнад 
њих дебљине до 0.8м, углавном је заступљена 
песковито-глиновита дробина. 

Основни степен сеизмичности 7 степени МЦС. 
Коефицијент сеизмичности  Кс=0.02 

 
292. 

Овим планом утврђена је парцелација за потребе 
скијашких стаза и жичара као јавно земжиште за 
јавне намене. Неуређено земљиште може се 
давати у закуп физичким и правним лицима која 
могу за потребе привођења намени предметно 
земљиште опремати следећим објектима у 
функцији скијалишта: објектом и постројењима 
жичаре, планираном ТС, расветом стазе, 
услужним монтажним дрвеним објектом за 
освежење и одмор скијаша, са санитарним 
чвором.  

 
293. 

За обезбеђење простора за јавне намене у 
обаласти скијашких стаза и објеката а који се 
дефинишу  према броју корисника и запослених, 
примениће се стандарди и условљености за ову 
врсту објеката према дефинисаном  програма 
изградње. Спровођење се реализује 
Урбанистичким пројектом. 

 

294. 
Плански биланси за скијалишта: 

zone u planu parcele m2     m1 kor/sat (200m2/kor)

SKIJA[KA STAZA ,,SKAKAVCI,,
38SKI skija{ka staza 4 20418 560 102

ukupno 20418 560 102
POLIGON ZA OBUKU ,,VIDIKOVAC,,

36SKI poligon za obuku 5 34764 570 174
ukupno 34764 570 174
KOMPLEKS ,,GOLUBAC,,

57SKI1 poligon za obuku ,,Golubac,, 6 37757 330 189
57SKI2 skija{ka staza ,,Golubac,, 7 31136 156
57SKI2 skija{ka staza ,,Golubac,, 7 5376 610 27
57SKP2 skija{ki  put 5 31805 159
57SKP3 skija{ki  put 5 7406 950 37

ukupno 113480 1890 567
UKUPNO SKIJALI[TA 168662 3020 843

 
Проценат и површина земљишта постојеће јавне намене на јавном земљишту у области скијашког спорта: 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  SKIJA[KOG SPORTA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 16.8 574 2.9
 
31.Шумске површине �ШП� и зелене 
површине �ЗЗГ� 

295. 
Предходне условљености из  заштите из области 
геологије, екологије и заштите шумског ресурса 
које су примарно утицале на планско решење: 

Очувања животне средине - ,,Завода за заштиту 
природе,, 
На основу елабората ,,Услова о заштити природе 
Туристичког центра Дивчибаре,, Завода за заштиту 
природе, одређене су и дефинисане зоне забрањене 
градње на основу задатих услова о квалитету и 
очувању природних вредности Дивчибара. 
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Нарочито је апострофирана потреба очувања 
зелених слободних површина, поља и утрина, као 
највећа вредност и карактеристична предност овог 
туристичког центра.  
У овим зонама, овим планом утврђене су 
интервенције само у области еколошке заштите и 
инфраструктурне опремљености. 
 

21. 
Шумске површине �ШП� 

 
296. 

Шумско земљиште сходно �Закону о шумама� 
(�Службени гласник РС�, број 101/05) у складу са 
чланом 2, став 2, представљају добро од општег 
интереса. 
Шумско земљиште може бити у државној или 
приватној својини. Овим планом шумско 
земљиште не мења облик својине.  
На шумском земљишту није дозвољена изградња и 
није предмет експропријације. 
У �Елаборату заштите животне средине 
туристичког центра Дивчибаре�,  

 
 
 

297. 
На предметној територији, у границама плана, 
шумске површине налазе се у Целинама 
I,II,IV,V,VI,VII,X,XI,XII ( приватна својина) и XIII 
( државна својина). 

Површина под шумама 143.5ха  или 25%.  
 

298. 
Постојеће катастарске парцеле, у области шумских 
површина, које се налазе у Целинама I и II, и 
предмет су утврђивања кроз план генералне 
регулације са елементима детаљне регулације:  
КО Дивчибаре:  
целе парцеле 749, 751,752, 749, 751, 752, 662, 656, 
655, 646, 645. 
делови парцела 929, 934/1, 934/2, 931, 950/1, 950/2, 
950/2, 950/3, 951, 708/5, 708/4, 708/2, 707, 663/1, 
661, 569/1, 569/2,569/3 ,568/2 ,578/7, 603/1. 

 
299. 

Намена: шумска површина. 
Парцелација за потребе очувања планиране и 
постојеће намене, утврђена је овим планом, 
геодетским елементима за обележавање, 
површином и ознаком. 

 
300. 

Плански биланси  
На предметној територији евидентиране су следеће зоне у целинама:  
 
ознака ознака ознака намена бројеви катастарских парцела површина 

целине блока зоне   зоне м2 
I    

1ШП1 
шуме 749               

1263 
    

1ШП2 
шуме 751,752               

1838 
 

           
1 

   
1ШП3 

шуме 749,751,752             
20724 

            
2 

   
2ШП1 

шуме део 920                                                            
777 

                
2ШП2 

шуме делови 934/1,931                                         
1825 

            
4 

     
4ШП 

шуме делови 709/2,709/3,710/1,678               
8516 

            
7 

     
7ШП 

шуме делови 950/1,950/2,950/2,950/3,951,708/5,708/4,708/2,707               
6267 

          
14 

 
14ШП1 

шуме део 663/1                
9195 

          
14 

 
14ШП2 

шуме 661део,662,656,655,646,645             
60272 

Целина  I   1349         50415 
II          

16 
   
16ШП 

шуме делови 569/1,569/2,569/3,568/2,578/7               
7090 

          
21 

   
21ШП 

шуме део 603/1               
2428 

Целина  II              9518 
IV          

25 
   
25ШП 

шуме            
106788 

             шуме                            
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26 26ШП 32871 
          

27 
 
27ШП1 

шуме                          
20710 

           
27ШП2 

шуме                           
9552 

              
27ШП3 

шуме                         
20360 

          
28 

 
28ШП1 

шуме                          
35979 

              
28ШП2 

шуме                          
12093 

          
29 

   
29ШП 

шуме                
2037 

Целина  IV          536307 
V          

33 
   
33ШП 

шуме                
1253 

Целина  V              1253 
VI          

37 
 
37ШП1 

шуме              
17530 

              
37ШП2 

шуме                
8148 

          
38 

 38ШП шуме                
8202 

Целина  VI            23880 
VII          

47 
   
47ШП 

шуме                
7434 

          
48 

 
48ШП1 

шуме                
4574 

              
48ШП2 

шуме                  
804 

Целина  VII            12812 
X          

51 
 
51ШП1 

шуме                
8671 

              
51ШП2 

шуме              
37672 

             
51ШП3 

шуме            
154855 

              
51ШП3 

шуме              
11289 

          
52 

   
52ШП 

шуме                
8792 

          
53 

   
53ШП   

шуме                
1366 

Целина  X          222645 
XI          

54 
 
54ШП1   

шуме              
58044 

              
54ШП2   

шуме            
116111 

          
55 

 55ШП шуме             
48014 

Целина  XI          222169 
XII          

50 
 
50ШП1   

шуме               
6582 

              
50ШП2   

шуме                
2882 

              
50ШП3   

шуме              
25609 

              
50ШП4   

шуме            
104082 

           шуме                
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43 43ШП1   6135 
              

43ШП2   
шуме                

3334 
          

36 
 
36ШП1   

шуме                
1241 

              
36ШП2   

шуме                
7106 

          
37 

 37ШП    шуме                
3039 

          
33 

   
33ШП     

шуме              
10368 

          
24 

   
24ШП    

шуме              
10281 

          
22 

   
22ШП 

шуме              
14999 

          
56 

 
56ШП1 

шуме              
38792 

            
56ШП2 

шуме                
4947 

          
16 

   
16ШП 

шуме                
7090 

          
19 

   
19ШП 

шуме                
9352 

          
30 

   
30ШП 

шуме                
5203    

Целина  XII          261042 
XIII          

57 
 
57ШП1 

шуме државна својина             
26914 

            
57ШП2 

шуме државна својина             
86131 

            
57ШП3 

шуме државна својина             
11606 

            
57ШП4 

шуме државна својина             
13104 

            
57ШП5 

шуме државна својина           
179222 

            
57ШП6 

шуме државна својина             
26640 

            
57ШП7 

шуме државна својина             
10375 

            
57ШП8 

шуме државна својина             
27274 

            
57ШП9 

шуме државна својина             
14525 

Целина  XIII          395791 
Укупно                1435832 

 
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u oblasti  [UMSKOG  ZEMQI[TA            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 143.5 574 25.0%
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22. 
Зелене површине 

утрине и поља - зоне забрањене градње �ЗЗГ� 
 

301. 
На предметној територији, у границама плана, зелене 
површине - зоне забрањене градње, налазе се у 
Целинама I, VI, XII и XIII. 
Површина утрина и поља, износи 50.4ха  или  8.8%. 
 

302. 
Постојеће катастарске парцеле, у области зелених 
површина - зоне забрањене градње које се налазе у  
Целини I предмет су утврђивања кроз план грнералне 
регулације са елементима детаљне регулације:  

КО Дивчибаре:  
целе парцеле 642/1,643, 642/1, 649, 652/1. 
делови парцела 1030, 962/, 1963, 964, 967 
970,971, 972, 974, 975/1, 978, 979, 999/2, 637/1, 
637/2, 643, 647, 653/1, 650/1, 658, 659, 660, 663/1, 
663/2, 663/3, 664, 666/2, 667/1, 667/2, 667/4, 
678/1, 682/1, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 
691,693/2,378. 
 
 
 
 
 
 

 
303. 

Плански биланси  
 
oznaka oznaka oznaka           naziv povr{ina
celine bloka zone parcele m2
I 7 7 ZZG 692/2 deo 479

9 9 ZZG delovi 963,962/1,964,967,978,979/999/2,378,1030. 9645
10 10 ZZG delovi 667/7, 667/2. 11452
11 11 ZZG delovi 682/1,691,690689,688,687,686,684970,667/1,667/2,1030. 23366
12 12 ZZG d.667/2,658,660,667/4,683,664,684,971,972,970,975/1,1030,978,979,663/2 22403
13 13 ZZG delovi 663/1,1030,378. 7554
14 14 ZZG1 delovi 975/1,663/1,663/2,663/3. 9971
14 14 ZZG2 delovi 663/1 26914
15 15 ZZG delovi 687/1,637/1637/2,643,647,653/1,650/1,693/2,666/2,667/2,659,658, 

660,664; cele 642/1,643,642/1,649,652/1,652/1. 26914
ukupno Celina I 138698
VI 39 39 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 2142

41 41 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 663
ukupno Celina HII 2805
XII 50 50 ZZG1 Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 2225

50 ZZG2 Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 10924
50 ZZG3 Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 9141

47 47 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 2687
34 34 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 4316
46 46 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 1897
45 45 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 16747
43 33 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 16794
33 43 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 77599
24 24 ZZG1 Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 10302

24 ZZG2 Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 26458
22 22 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 63758
56 56 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 51355
17 17 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 14053
19 19 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 16086
30 30 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 28004

ukupno Celina HII 352346
XIII 57 57 ZZG Zabrawena zona gradwe- slobodna zelena povr{ina- utrine i poqa 9941
ukupno Celina HIII 9941
UKUPNO Celina I-XIII 503790
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Проценат и површина земљишта које је намењено за јавне намене на осталом земљишту  
% obezbe|ewa prostora za javne namene Pov{ina parcele Povr{ina plana procenat
u zoni  ZABRAWENE  GRADWE            ha            ha          %

 u odnosu na ukupno zemqi{te 50.4 574 8.8
 

 
IX  БИЛАНСИ 

Табеларни приказ планираних капацитета на нивоу плана 
 

304 
 
  

       Namena                       Detaqna namena Pov{ina Povr{ina prcenat BRGP broj
zone (ha) plana  (ha) zemqi{ta m2 le àja

ZELENE [UMSKE POVR[INE 143.5 574 25.0%
POVR[INE UTRINE I POQA-ZONA ZABRAWENE GRADWE 50.4 574 8.8%

UTRINE I POQA-ZONA RESTIKTIVNE GRADWE 39.9 574 7.0%
PARKOVSKE POVR[INE 2.8 574 0.5%
Ukupno 236.6 574 41.2%

SPORT I SKIJA[KE STAZE 36.3 574 6.3%
REKREACIJA ZONE SPORTA I REKREACIJE 17.3 574 3.0%

Ukupno 53.6 574 9.3%
SAOBRA]AJNE SAOBRA]AJNICE I REDA 6.5 574 1.1%
POVR[INE SABIRNE ULICE 20.3 574 3.5%

STAMBENE ULICE 2.0 574 0.3%
KOLSKOPE[Â KE SAOBRA]AJNICE 11.2 574 2.0%
PARKINZI 1.0 574 0.2%
Ukupno 41.0 574 7.1%

PLANIRANE HOTELI   (TIPA A)  18.2 574 3.2% 122292 3990
POVR[INE APARTMANI   (TIPA B) 13.8 574 2.4% 71527 3338
ZA OBJEKTE KLUBOVI   (TIPA KLS) 8.6 574 1.5% 25770 902

ETNO KLUBOVI   (TIPA EKLS) 21.3 574 3.7% 10840 379
OBJEKTI ZA ODMOR   (TIPA C) 137.0 574 23.9% 127469 4249
ETNO OBJEKTI ZA ODMOR   (TIPA E) 13.4 574 2.3% 13097 534
ODMARALI[TA 3.8 574 0.7% 20992 980
SPORTSKI  OBJEKTI (SC, RC) 5.8 574 1.0% 14529 154
CENTAR DIV̂ IBARA 5.2 574 0.9% 25832 443
KOMUNALNI OBJEKTI (BUS,G,TS,TT,GAS,AER) 13.0 574 2.3% 10450 49
OSTALI OBJEKTI (DC,KMP,U,BP,TBP) 2.8 574 0.5% 4807 685
Ukupno 242.9 574 42.3% 447605 15703

BILANSI U k u p n o 574 574 100% 447605 15703

BROJ JEDNOVREMENIH KORISNIKA 15703
BRUTO RAZVIJENA GRA\EVINSKA POVR[INA  (m2) 447605
M2 PO KORISNIKU 29
BROJ KORISNIKA PO HEKTARU  (kor/ha) 27
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X СМЕРНИЦЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ 
Урбанистички пројекат 

 
305. 

Правни плански основ за израду обавезног 
Урбанистичког пројекта за потребе изградње, 
уређења, парцелације и препарцелације, по члану 
61,62 и 63, Закона о изградњи, број 47/03, су сви 
блокови, зоне или парцеле са наменом  осталог 
интереса.  

За потребе израде овог пројекта, обавезно је 
снимање постојеће вегетације (стабала) и унос у 
геодетску подлогу са приказом евентуалне сече 
стабала, за које је потребно прибавити сагласност 
надлежног органа у складу са �Законом о шумама�, 
број 101/05.  

Урбанистички пројекат садржи и идејна решења 
објеката, партерно уређење слободних површина, 
локације  објеката за смештај контејнера за смеће и 
трафостанице (тамо где је планом предвиђено). 
Урбанистички пројекат парцелције садржи само 
податке о парцели у свему према Закону о 
планирању и изградњи. 

Урбанистички пројекати се обавезно раде: 
1. за појединачну парцелу; 
2. за више суседних парцела; 
3. за зону ; 
4. за блок; 
Урбанистички пројекати се обавезно раде у 
целини: 
1. За блок 4 и 5 � Центар Дивчибаре, чије је 

идејно решење у овом плану преузето из 
првонаграђеног рада по јавном Конкурсу за 
Центар Дивчибара, групе аутора. 

2. За Целину Х � Питомине у обавезујућој 
сарадњи са �Заводом за заштиту споменика 
културе Ваљево�.  

 

Процена утицаја на животну средину 
 

306. 
За сваку даљу активност на спровођењу овог плана 
за јавне објекте или објекте остале намене (за нове 
објекте, доградњу и значајну реконструкцију 
објеката)  у складу са �Законом за заштиту 
природе�,број 135/04, Уредбама  и Правилницима 
истог закона, обавезно је мишљење �Завода за 
заштиту природе� о потреби израда елабората 
�Процене утицаја на животну средину�. 

 
Смернице за привођење земљишта планираној 

намени 
 

307. 
Грађевинске, односно, катастарске парцеле 
(правних и физичких лица), којима је решењем 
уступљено земљиште на коришћење, а које је 
приведено намени и укњижено у катастару, 
задржавају се, по том основу, само на оним 

деловима земљишта које је овим планом утврђено 
регулационим линијама (унутар регулационих 
линија).  

Грађевинске, односно, катастарске парцеле, које 
имају решење о праву коришћења, а нису 
приведене намени, формирају се према условима 
овог плана. 

Грађевинске, односно, катастарске парцеле, које 
ни по једном горе наведеном основу нису 
приведене намени, утврђују се по правилима овог 
плана.  

Јавно земљиште са осталом наменом се може 
давати у закуп према Одлуци о критеријумима и 
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за 
уређивање грађевинаког земљишта а које 
прописује надлежни орган. 

 
Стандарди за планирање и пројектовање 

 
308. 

Обрачун површина за Урбанистичке и главне 
пројекте врши се применом методологије ЈУС 
УЦ2.100.  

 
Промена својинских односа на 

непокретностима 
 

309. 
Променом својинских односа на непокретностима, 
задржава се планирана намена. У случају  промена 
туристичких услуга у области социјалне заштите, у 
намену комерцијалног туризма, примењују се дати 
параметри из плана за конкретну локацију. Једина 
промена је у домену категоризације објекта у 
објекат од 3-5 звездица (по одлуци инвеститора), и, 
примењују се  стандарди за обрачун броја 
лежајева, паркирања и сл., за ту категорију, према 
условима из овог плана. 

 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Стечене обавезе 

 
310. 

Издата решења, улови и други акти надлежног 
органа, којима није истекла важност, задржавају се 
као стечена обавеза овог плана. 
Издати акти о урбанистичким условима чија је 
важност истекла током забране градње по одлуци о 
изради овог плана (од 28.09.2007.године до 
28.09.2008.) имају важност још шест (6) месеци од 
дана ступања на снагу овог плана.  

Стечене обавезе овог плана су, такође, и потврђени 
Урбанистички пројекти пре израде овог плана.  
Урбанистички услови грађења утврђени овим 
урбанистичким пројетима имају важност још шест 
(6) месеци од дана ступања на снагу овог плана, а 
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по истеку овог рока за предметне парцеле, издаје 
се извод из овог Плана за потребе изградње.  

Пре издавања извода из плана применити парметре 
из потвеђених урбанистички пројеката парцелације 
који су у плану прихваћени као стечене обавезе.  

Изграђени објекти у зонама забрањене градње у 
овом плану (шумско земљиште) задржавају се 
према предходно издатим решењнима надлежне 
општинске управе.  

Овај план представља правни и плански основ за 
издавање извода из плана, израду урбанистичких 
пројеката и одобрења за изградњу, замену, 
доградњу, надградњу и реконструкцију зграда и 
уређење површина јавне и остале намене на 
грађевинском земљишту. 

Списак стечених обавеза налази се у елаборату 
,,Програма за израду урбанистичког плана 
Туристичког центра Дивчибаре�.   

 
Престанак важности планске документације 

311. 
Урбанистичко-правне обавезе које престају да важе доношењем овог плана генералне  регулације су:  
�Генерални убранистички план за туристичко место Дивчибаре 2017.године� (�Службени гласник РС�, број 
9/99).

312. 
Садржај документације 

СВЕСКА 1 - ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ДИВЧИБАРЕ 
Т е к с т у а л н и    д е о 

I   УВОД лист број   5 
II ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ лист број   5 
III ЦИЉЕВИ ПЛАНА лист број   5 
IV ОБУХВАТ ПЛАНА лист број   7 
V ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ лист број 12 
VI ЈАВНА НАМЕНА НА ЈАВНОМ  ЗЕМЉИШТЕ лист број 15 
 1.  Јавне површине у области образовања лист број 15 
 2.  Јавне површине у области здравства лист број 16 
 3.  Јавне површине у области социјалне заштите лист број 17 
       Одмаралишта лист број  
 4.  Јавне површине у области културе лист број 19 
        Визитор центар   
 5.  Јавне површине у области водопривреде лист број 21 
 6.  Јавне површине у области спорта лист број 22 
      Скијашке стаза и скијашки путеви   
      Нордијске стазе   
      Руте за моторне санке стазе   
 7. Јавне површине за саобраћајну инфраструктуру лист број 28 
      Насељска мрежа   
      Регионални пут - градска саобраћајница I реда   
      Сабирне и стамбене улице   
      Колско пешачке саобраћајнице   
      Скијашки мостови и тунели   
      Шумски путеви    
      Паркирање и гаражирање    
      Јавне гараже     
      Аутобуска станица   
      Аеродром за лаке авионе, хелиодром, параглајдер клуб   
      Паркирање на јавном земљишту    
 8. Јавне површине за потребе државних органа лист број 37 
 9. Јавне површине за потребе органа локалне управе лист број 38 
 10. Јавне површине за енергетску инфраструктуру лист број 39 
 11. Јавне површине за ТТ и КДС  инфраструктуру лист број 43 
 12. Водоснабдевање лист број 45 
 13. Канализација лист број 47 
 14. Гасификација лист број 49 
 15. Услови за уређење и заштиту животне средине    лист број 50 
 16. Природна добра  лист број 51 
 17. Културна добра  лист број 51 
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 18. Јавне површине за потребе зеланила  лист број 51 
      Парковске површине посебне намене   
 19. Центар Дивчибара  лист број 53 
ж 20. Инжињерско - геолошки услови  лист број 55 
 21. Прикупљање и евакуација одпада лист број 58 
 22. Мере заштите од елементарних и других већих непогода лист број 59 
 23. Посебни услови за особе са инвалидитетом лист број 60 
 24. Средњорочни програм уређивања јавног земљишта лист број 60 
VII ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ И ОСТАЛА НАМЕНА лист број 63 
VIII ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ лист број 64 
 25. Општа правила лист број 64 
       Величина и облик парцеле   
       Дозвољена изградња    
       Забрањена  изградња    
      Индекс заузетости   
      Индекс изграђености   
      Грађевинске линије   
      Регулационе линије   
      Међусобно одстојање зграда    
      Одстојање зграде од међе   
      Приступни пут   
      Висина зграда   
      Спољњи изглед зграде   
      Ограде     
      Паркирање и гаражирање   
      Реконструкција постојећих објеката    
      Грађење на парцелама мањим од дозвољене    
      Израђени објекти на парцелама мањим од дозвољене   
 26. Посебна правила лист број 69 
 27.Типови изградње са комерцијалном стационарном наменом у 

грађевинском реону 
лист број 69 

      1. Зоне А са објектима типа А - хотели  лист број 70 
      2. Зоне Б са објектима типа Б - апартмани  лист број 73 
      3. Зоне ЦГ � Центар Дивчибаре   лист број 76 
      4. Зоне КЛС са објектима типа КЛС � клубска стационарна услуга лист број 79 
      5. Зоне ЕКЛС  са објектима типа ЕКЛС � етно клубска стационарна услуга лист број 82 
      6. Зоне Ц  са објектима типа Ц � објекти за одмор некомерцијалног типа лист број 84 
      7. Зоне Е  са објектима типа Е � етно објекти за одмор некомерцијалног типа лист број 89 
      8. Зона СЦ  - Спортски центар лист број 91 
 28. Типови изградње са комерцијалном нестационарном наменом у 

грађевинском реону 
лист број 93 

      9.  Зоне КЛ  са објектима типа КЛ � клуска услуга лист број 93 
     10. Зоне РЦ � Рекреативни центар лист број 95 
     11. Зоне СП  са објектима типа СП � зоне спорта и рекреације лист број 97 
 29. Остале специфичне постојеће и планиране намене у грађевинском реону 

12-17 
лист број 98 

 30. Скијашке стазе у грађевинском реону лист број 99 
     18.  Скијашка стаза �Скакавац� (4) лист број 99 
     19.  Скијашка стаза �Видиковац� (5) ллист број 0101 
     20.  Скијашки комплекс  �Голубац� (6) и (7) ллист број 0103 
 31. Шумске и зелене површине ван  грађевинског реона слист број 0106 
IX БИЛАНСИ ллист број 110 
X СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ слист број 111 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ллист број 112 

 
Г р а ф и ч к а    д о к у м е н т а ц и ј а   

1    План подела на целине претежних намена, 1:5000  лист број 1 
2 План грађевинског реон, 1:5000 лист број 2 
3 План намене, 1:2500 лист број 3 
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4 План регулације и нивелације, 1:5000 лист број 4 
5 План јавног интереса, 1:5000 лист број 5 
6 Синхрон план коридора инфрастуктуре, 1:5000 лист број 6 
7 Регулационо нивелациони план Целина I и II, 1:1000 лист број 7 
8 Ортофотограметријски приказ Дивчибара са катастром, 1:5000 лист број 8 

 
 О с т а л а   д о к у м е н т а ц и ј а лист број 1-х 

 
СВЕСКА 2 � ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ПЛАНИРАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА 
(један аналогни прим. и 4ЦД-а) 
СВЕСКА 3 � ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЧИШЋАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОДПАДНИХ ВОДА 
један аналог. прим. и 4ЦД-а) 
СВЕСКА 4 � ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СЕРВИСНИХ И НОВИХ САОБРАЋАЈНИЦА (један аналогни прим.и 4ЦД-а) 
СВЕСКА 5 � СТРАТЕШКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (један аналогни прим. и 4ЦД-а) 
СВЕСКА 6 � ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ 
 
Саставни део елабората ПГР у целини је и: 
ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ДИВЧИБАРЕ, 2007.  
СВЕСКА 1 � ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Прибављени услови, подлоге, архивска документација, 
анкете  (један примерак), 
СВЕСКА 2 � ДОКУМЕНТАЦИЈА - Прибављени подаци  (један примерак), 
СВЕСКА 3� ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА -  Анализа постојећег стања, процена развојних могућности и 

концепција плана  
(4  аналогних примерака и 4 примерака на ЦД-у), 
 

 
313. 

Завршне одредбе 
План генералне регулације туристичког центра Дивчибаре ступа на снагу 8. (осмог) дана од 

објављивања у «Службеном гласнику града Ваљева». 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 350-580/08-07/2 

 
ПРЕДСЕДНИК 
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