ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„Завојско језеро“
РАНИ ЈАВНИ УВИД

1. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
План генералне регулације „Завојско језеро“ (у даљем тексту: План) се ради на основу
Одлуке о изради План генералне регулације „Завојско језеро“ („Службени листа града
Ниша“, број 20/19 од 27.12.2019.). Такође, План се ради у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС“, број 64/2015), што представља правни основ за израду и доношење Плана.
Граница Плана генералне регулације „Завојско језеро“ је преузета из Просторног
плана подручја парка природе и туристичке регије Стара планина (Службени гласник
Републике Србије бр.115/08), односно Просторног плана Општине Пирот (Службени лист
града Ниша, бр.42/2011) и представља прелимиминарну границу Плана.
Граница плана је приказана на свим графичким прилозима и дефинисана је као
прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме,
израде и верификације Нацрта плана.
Површина Плана јесте ужа зона заштите Завојског језера, 500 m од обале језера и
обухвата следеће катастарске општина: Завој, Покревеник, Велика Лукања, Мала Лукања,
Паклештица, Бела, Гостуша и Копривштица (графичком прилогу број 1.) са површином
2020,01 ha.
Слика број 1 – Приказ прелиминарне границе Завојског језера
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2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
Плански основ за израду Плана генералне регулације „Завојско језеро“
представљају следећи планови: Просторни план Републике Србије („Службени гласник
РС“, бр.88/10), Регионалним просторним планом за подручје Нишавског, Топличког и
Пиротског управног округа („Службени гласник РС“, бр.01/13), Просторним планом
подручја Парка природе и Туристичке регије Стара планина („Службени гласник РС“,
бр.115/08) и Просторним планом Општине Пирот („Службени лист града Ниша“,
бр.42/11) који је усклађен са предходно наведеним плановима.
Просторни план Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.88/10)
Као кључни водопривредни објекат, на Старој планини дефинисана је
водоакумулација „Завој“ у оквиру интегралног водопривредног система коришћења,
уређења и заштите вода Републике Србије. Концепција заштите и коришћења вода и
уређења воденог режима у сливу Височице сагледана је у оквиру два регионална
система:
- Нишког подсистема Доње-јужноморавског регионалног система за снабдевање
становника водом, тј. за обезбеђивање воде највишег квалитета;
- Јужноморавског речног система за обезбеђивање воде за технолошке потребе,
енергетику, индустрију, заштиту квалитета вода и уређењу водених режима у сливу
Јужне Мораве.
За заједнички објекат ова два водопривредна система утврђена је вишенаменска
водоакумулација „Завој“, која ће омогућити вишегодишње регулисање протока.
Водоакумулација „Завој“ користи се за снабдевање водом становника и насеља у зони
обухвата Нишког подсистема Доње-јужноморавског регионалног система, као и за
Јужноморавски речни систем, за хидроенергетику (деривационе ХЕ „Пирот“), активну
заштиту од поплава, заштиту квалитета вода дуж реке Темске, Нишаве и Јужне Мораве,
побољшање режима малих вода односно обезбеђивање прописаног гарантованог
еколошког протока, снабдевање техничком водом, туристичку воларизацију и друго. У
оквиру Просторног плана Републике Србије успостављена је заштита сливних подручја
акумулација регионалних водопривредних система. Предвиђено је ерозивно антиуређење
слива Височице, односно слива водоакумулације „Завој“, као мере интегралног
коришћења вода и уређења простора.

Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског
управног округа (Службени гласник Републике Србије, бр.1/13)
Једна од највећих водоакумулација у просторном обухвату плана јесте Завојско
језеро.
Организација и уређење туристичких простора
Завојско језеро има значајну улогу за развој туризма као део потпланинске зоне
Старе планине.
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Енергетика
Потенцијали у енергетској инфраструктури представљају могућности за
рационализацију потрошње, смањење губитака у преносу и дистрибуцији електроенергије,
повећање енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије.
Извор електричне енергије од већег значаја за електроенергетски систем
Републике Србије је хидроелектрана „Завој“ капацитета 2 х 45 MVA, која се у енергетском
систему Србије користи као „вршна” електрана.
Водоснабдевање и каналисање
Коришћење вода у планском периоду ослањаће се на рационализацију потрошње
висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на снабдевање из водотокова.
Основни циљ је квалитетно снабдевање водом свих становника на подручју Просторног
плана. Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом становништва целог региона
представља изградња регионалних водоводних система, у које би били интегрисани и
постојећи водоводни системи. Регионални системи се ослањају на заштићена изворишта
висококвалитетних вода.

-

Водоакумулација „Завој“ је сагледанa у оквиру два регионална система:
Нишког подсистема Доње-јужноморавског регионалног система за снабдевање становника
водом, тј. за обезбеђивање воде највишег квалитета;
Јужноморавског речног система за обезбеђивање воде за технолошке потребе,
енергетику, индустрију, заштиту квалитета вода и уређењу водених режима у сливу Јужне
Мораве.
Мелиорације
Обезбеђење недостајућих количина воде за потребе наводњавања могуће је из
акумулације „Завој“, мада се због коришћења вода из ове акумулације за потребе
енергетике, јавља проблем у вези поклапања ремонта са сезоном наводњавања. У сваком
случају, снабдевање водом за потребе пољопривреде из акумулације „Завој“, треба
решавати на регионалном нивоу у оквиру вишенаменског коришћења ове акумулације.

Просторни план подручја парка природе и туристичке регије Стара планина
(Службени гласник Републике Србије бр.115/08)
Хидротехничка инфраструктура
Водоакумулација "Завој"
Кључни објекат Нишавског регионалног подсистема за снабдевање становништва
водом и најважнији објекат за регулисање вода у оквиру Нишавског подсистема
Јужноморавског речног система, за обезбеђење воде за енергетске потребе, као и за
заштиту вода река Темштице и Нишаве, представаља вишенаменска водоакумулација
"Завој" на Височици.
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Приоритетне намене
Завршетком фазне реализације објеката водоакумулације "Завој" успостављају се
услови за развој планског решења Нишавског регионалног подсистема водоснабдевања и
Нишавског подсистема Јужноморавског речног система, које ће обезбедити следеће
приоритетне намене:
1) Снабдевање водом највишег квалитета
Водоакумулација "Завој" омогућиће дугорочно снабдевање водом становништва у
конзумној зони низводних насеља општина Димитровград, Пирот, Бела Паланка, Гаxин Хан,
Ниш и Мерошина, прикључком на овај сисистем. Корисници вода из Нишавског подсистема, за
високи стандард који ће добити очувањем количина и квалитета воде у сливу и изворишту
акумулације Завој, учествоваће у надокнади изгубљене користи-ренте узводним корисницима
подручја слива и изворишта унутар Парка природе, којима се, због придржавања прописаних
режима заштите, уређења и коришћења подручја Парка природе и зона заштите изворишта на
очувању квалитета воде за пиће, значајно смањују могућности производње и добити. У том
смислу, становници подручја Парка природе Стара планина, посебно они из његовог најчистијег
дела изворишта воде за пиће, биће посебно стимулисани да очувају Парк природе и извориште
од загађења.
2) Снабдевање технолошком водом
Са оживљавањем привредних активности створиће се потреба и услови за захватање
технолошке воде из речног система, јер су изворишта воде високог квалитета
резервисана искључиво за снабдевање насеља. Индивидуални системи за снабдевање
технолошком водом (из сопствених каптажа и извора), као што је случај код корпорације
Тигар, задржавају се у функцији.
3) Управљање водним режимима
Оперативно управљање водним режимима оствариће се испуштањем из водоакумулације
Завој:
 гарантованог протока од 0,6 m3/s, преко испуста на брани Завој, чиме се на читавом току
реке Темштице низводно од ушћа Височице: поправљају водни режими у односу на оне у
природном стању; повећавају протоци у маловодним периодима; ублажавају таласи великих
вода;
 протока за потребе ХЕ "Пирот", до око 45 m3/s, којим се, преко тунелске деривације,
спаја Завојско језеро са Нишавом и омогућава значајно управљање водним режимима
на Нишави низводно од Пирота; део наменски испуштеног протока за технолошке и
еколошке потребе користиће се за снабдевање водом планираног акватичког комплекса
у Пироту;
Планом, као и Водопривредном основом Републике Србије предвиђене су 3 зоне
заштите. У делу Просторног плана који обухвата део слива водоакумулације "Завој" и део
вансливних површина у подбранском делу успостављају се следеће зоне заштите
изворишта:
1. зона непосредне заштите изворишта:
- у односу на коту нормалног успора (КНУ) водоакумулације "Завој" од 612,5 m н.в. и
обухвата простор у ширини од 100 m низводно од круне бране и појас ширине минимум 20
m дуж узводног обода круне бране и у акваторији око водозахватног и преливног објекта;

4

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„Завојско језеро“
РАНИ ЈАВНИ УВИД

2. зона уже зоне заштите:
узводно од профила бране у појасу ширине 500 m дуж обала водоакумулације
рачунајући од обалске линије у односу на КМУ од 615.9 m н.в;
Успоставља се режим сталног санитарног надзора, са забраном изградње и
контролисаним коришћењем простора.
Изузетно, дозвољава се проширење или изградња новог стамбеног (викенд)
објекта као замена постојећег, или за решавање стамбених потреба чланова постојећег
домаћинства, као и реконструкција економских објеката уз обавезу контролисаног
елиминисања чврстог отпада и обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и
пречишћавања отпадних вода. За потребе туристичко-рекреативног коришћења
водоакумулације дозвољава се уређење излетничких и риболовних стаза и планирано
уређење приобаља (плаже, отворени спортски терени, понтони, сидришта, санитарни
објекти, угоститељски објекти, сервис спортске опреме и сл.) са санитарно обезбеђеним
објектима за дневни боравак посетилаца и пратећом инфраструктуром (ложишта, заклони
од кише и сл). Поред наведених изузетака, на простору уже зоне заштите забрањује се
градња свих инвестиционих објеката, осим објеката у функцији заштите и коришћења
водоакумулације. У ужој зони заштите забрањена је експлоатација камена, шљунка као и
сви други рударски радови.
До доношења интегралног програма уређења пољопривредног земљишта,
задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа
обраде и сетве према нагибу и типу земљишта. Употреба средстава за заштиту биља и
минералних ђубрива мора бити усаглашена, по врсти и количини, са агропедолошким
условима и режимом заштите вода. Ограничава се обим економске експлоатације шума,
одређивањем ових шума за заштитне шуме, као приоритетном функцијом. Газдовање
шумама ускладиће се са интересима водопривреде, првенствено у погледу заштите од
ерозије и потенцијалних клизишта у току експлоатације водоакумулације.
Забрањује се вршење радњи које могу угрозити водоакумулацију (формирање
депонија комуналног отпада, формирање нових гробаља, закопавање угинуле стоке,
превоз, складиштење и испуштање опасних и штетних материја и др.). Приоритет има
обезбеђење услова за примену одговарајућих мера заштите од отицања стајњака, осоке,
фекалија и других органиских загађења преко површинских и отпадних вода. По
успостављању уже зоне заштите, потребно је извршити санитацију постојећих стамбених
и економских објеката, објеката за одмор и рекреацију, као и санитарно уређење терена
(уклањање депонија, одлагалишта сточног ђубрета, осоке и сл., као и изградњу
санитарних објеката и повезивање економских објеката са хигијенским депонијама на
начин да се спречи испирање у водотоке) што обезбеђује инвеститор водопривредног
објекта. Чврсти отпаци, као и садржаји из непропусних септичких јама и сувих нужника
морају се редовно сакупљати и износити са подручја слива на за то прописане локације.
Развој саобраћајне инфраструктуре ограничава се на категорију локалних јавних
путева, пољских и шумских путева. Дуж јавних путева обезбеђује се инфраструктура за
прикупљање атмосферских вода, са сепараторима нафтних деривата. Путеви који се
изводе за потребе водопривреде користиће се и за потребе локалног саобраћаја.
Изградња преносне и дистрибутивне електро-енергетске и телекомуникационе мреже,
локалних водовода и сл. није ограничена.
Границе уже зоне заштите морају бити видно означене стубовима са натписним
плочама и то: у равним линијама у размаку од 500 -1000 m; у делу постојећих насеља у размаку
од најмање 100 м; и у свима тачкама пресека са јавним путевима, надземним и подземним
инфраструктурним водовима, водотоцима и каналима.
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3. шира зона заштите
На подручју шире зоне заштите водоакумулације "Завој" (површине око 529.17 км2, који
обухвата подручје слива реке Височице и Топлодолске реке у делу који није обухвађен
непосредном и ужом зоном заштите изворишта) успоставља се режим селективног санитарног
надзора, са контролисаном изградњом и коришћењем простора.
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта биће засновано
на решењима и одредбама основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног
и шумског земљишта. У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским
објектима, код којих се на било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и
водоакумулација, мора се обезбедити санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или
одвођење отпадних вода ван слива водоакумулације, што условљава: реализацију
канализационих система и одговарајућих ППОВ; односно, тамо где то није рационално ни
изводљиво, изградњу и уређње непропусних септичких јама, уз организовање службе која ће се
старати о њиховом пражњењу. Такође потребно је спровести комплетну санитацију насеља са
изградњом хигијенских депонија, хигијенских клозета, као и асанацију постојећих мини фарми,
тако да испуњавају све санитарно-техниче услове који обезбеђују потпуну сигурност од
загађивања вода и тла.
За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива водоакумулације
дозвољава се реализација: скијалишта на Старој планини (сектори “Топли До”,
“Мрамор/Гостуша”, “Дојкинци/Копрен”, “Јеловица/Росомач” и “Сенокос/Сребрна глава”),
скијалишта ”Видлич”, пратеће инфраструктуре и санитарно обезбеђених објеката за
потребе скијаша (ски ресторани, заклони и сл.); излетничких и спортско-рекреативних
стаза са мањим објекатима за предах туриста (одморишта, видиковци, надстрешнице за
склањање од невремена); и зона туристичке изградње, под условом санитарно безбедног
прикупљања и пречишћавања отпадних вода, а тамо где је могуће, и одвођења отпадних вода ван
слива водоакумулације.
Рударски објекти и радови могу се изводити условно, само ако је у њиховом
пројектовању и извођењу обезбеђено каналисање и пречишћавање отпадних вода, као и
њихова рециркулација у производном процесу, односно одводњавање пречишћених вода
изван зона заштите, према посебним техничким прописима. Развојем и уређењем
регионалне саобраћајне инфраструктуре обезбедиће се услови за несметано одвијање
транзитног путничког и робног промета, уз контролисан превоз опасних и штетних материја
које могу трајно и у значајном обиму да угрозе извориште водоснабдевања. Дуж
регионалниох путева обезбедиће се инфраструктура (водонепропусне риголе и сл.) и уређаји
за прикупљање, одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода,
као и привремен пријем отпадних материја у случају акцидента у редовном саобраћају.
Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализовађе се
без посебних захтева у погледу заштите водоакумулације.
Просторни план Општине Пирот (Службени лист града Ниша, бр.42/2011)
Завојско језеро
Укупна запремина водоакумулације "Завој" износи 170.000.000 m2 од чега је корисна
запремина 140.000.000 m2. Површина слива водоакумулације "Завој" износи око 554,8
km2.Површина водоакумулације "Завој" при КНУ износи око 6,1 km2 и простире се на око
14 km речног тока Височице, са највећом ширином језера око 1.000 m и највећом дубином
око 80 m.
Из водоакумулације "Завој" вода се наменски испушта и прерађује у ХЕ "Пирот", а
искоришћена вода одлази у компензациони базен (36ха) на десној обали Нишаве, чији је
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задатак да врши дневно регулисање притока. Поред овог, на левој обали Нишаве постоји
и резервни компензациони базен (5 ha који при великом водостају реке треба да прими
воду која тренутно не може да уђе у реку. Са главним базеном је повезан сифоном који
пролази испод Нишаве, а у летњим месецима се користи као градско купалиште.
Развој туризма
У оквиру потпланинске зоне на Завојском језеру планирана је претежно летња
туристичка понуда са спортско - рекреативним туризмом на обалама језера, а у мрежи
насеља као нова туристичка насеља су предвиђена насеља Завој и Завојско језеро.
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Планско подручје се налази у југоисточном делу Србије, на Старој планини, и обухвата
пијас уже зоне заштите водоакумулавије Завој.
Слика број 2 - Положај Завојског језера на територији града Пирота

Завојско језеро

Водоакумулација Завој је од Пирота удаљена око 20 km. Пут од Пирота до језера је
општински пут број 17, асфалтиран целом дужином у добром стању са адекватном путном
сигнализацијом на основу које се лако и брзо стиже до језера.
На планском подручју се налазе следећи путеви:
- општински пут II број 17 - Пирот – Копривштица – Брана Завојско језеро,
- општински пут II реда број 21 – Паклештица
- општински пут II реда број 22 – Велика Лукања – Гостуша
- општински пут II реда број 23 – Бела
Око језера постоји кружни пут који није у потпуности завршен, а који представља
приоритет за даљу разраду. Општински некатегорисани путеви на планском подручју, који
воде до викенд кућа, су углавном насипани у солидном стању али је неопходно њихово
додатно одржавање са акцентом њиховог проширења.
Оваква повезаност са градом и градским насељима омогућује развој туристичких
кретања у овом делу пиротског краја.
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Завојско језеро је урвинско језеро настало изненада, када је почела да клизи
земља у кањону Височице. 25.фебруара 1963. године брдо, на око два километра
низводно од села Завој, је почело да клизи у правцу реке Височице и створена је велика
земљана брана. За само пет дана река је претворена у језеро и последња од 160
завојских кућа нашла се под водом. Завојско језеро је по своме постанку једино такво
језеро у Србији.
Језеро се пружа од бране Завој до села Паклешрица и спада у језера са хладном
водом. Карактеристика овог језера је бистра вода изузетно богата рибом а само језеро је
једно од најлепших вештачких језера у Србији. Дугачко 17 km док је његова ширина
променљива и износи од 600 па до 1000 m. Карактерише се великом провидношћу и
чистоћом, док је највећа дубина код саме бране и износи 90 m.
Обале језера су стрме, покривене шумом. Нема уређених плажа нити посебних
туристичких садржаја, али је упркос томе, или баш због тога, Завојско језеро је прави
резерват модрозелене планинске пијаће воде . Постоје неколико дивљих плажа које
користи локално становништво.
На простору обухваћеном Планом постоје формиране зоне викенд кућа (Скривена
јесте највећа зона никенд кућа које се налази у близини бране и Буљарице по површини
доста мање у југозападном делу језера), кao и многоброје поједниначне викендице
изоловане од осталих, удаљене од језера и окружене шумом.
У просторном обухвату плана улазе делови катастарских општина: Завој,
Покревеник, Велика Лукања, Мала Лукања, Паклештица, Бела, Гостуша и Копривштица.
Грађевинско подручје села Паклештица као и делови грађевинског подручја села Бела и
Гостуша неће се обрађивати овим Планом, већ се за њихово уређење, изградњу и
коришћење простора дирекно спроводе правила прописана уређајним основама
Просторног плана Града Пирота ( у току је Јавни увид нацрта Просторног плана Града
Пирота који траје од од 29.06.2020. до 28.07.2020. године).
Управо су беспрекорна чистоћа и прелепа природа разлози због којих највише
током лета долазе многи заљубљеници у природу, пецање, али и они који воле да шетају
по оклолини. Последњих деценија поред локалног становништва све је више посетилаца
из целе Србије.
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде Плана генералне регулације „Завојско језеро“ представља
дефинисање планског основа који ће омогућити стварање просторних услова за одрживи
развој простора, а засниваће се на заштити и очувању, унапређењу и коришћењу
природних вредности, развоју туризма, спорта и рекреације и функционалној интеграцији
Завојског језера у шире окружење.
Полазећи од основне намене и специфичности простора, циљеви заштите, уређења и
развоја Плана јесу:
Очување и унапређење укупних природних вредности и ресурса: трајну и
интегрисану заштиту природних вредности; њихово одрживо коришћење за научна
истраживања, едукацију као и презентацију јавности; развој комплементарних и
активности и функција, као и развој еколошког туризма и рекреације;
Усклађивање физичких структура и размештаја активности са режимом заштите
природних вредности, режимом заштите хидроакумулације, односно обезбеђивање
услова за даље функционисање постојећих и планираних привредних активности као и
развој/реализација инфраструктурних система у оквиру специфичних намена простора;
Заштита, уређење и одрживо коришћење природних вредности и водотокова, како
у обухвату посебне намене, тако и на целом подручју Плана;
Интегрисање планског подручја у шире окружење повећањем саобраћајне
доступности;
Стварање препознатљивог регионалног идентитета уз просторни развој туризма
који се заснива на презентацији и одрживом коришћењу природних вредности и развоју
постојаћих и нових рекреативних и излетничких садржаја и туристичке инфраструктуре, уз
интегрисање у ширу туристичку регију у Републици Србији;
Постизање равнотеже између еколошких, економских и друштвених чинилаца
одрживог развоја подручја, релативизацијом конфликата у заштити простора и одрживом
развоју локалних заједница;
-

Успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем подручја;

-

Дефинисање правила уређења и правила грађења;
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Посебни циљеви просторног развоја везани су за решавање проблема у развоју,
рационално коришћење земљишта, природних ресурса, заштита и унапређење природе и
животне средине. Посебни циљеви израде Плана су:
-

Стварање планског основа за заштиту, уређење и организовани просторни развој;

-

Обезбеђивање услова за уређење и изградњу простора;

-

Усклађивање различитих и/или сличних интереса у коришћењу простора;

-

утврђивање површина за изградњу објеката/ уређење за које/и се/је утврђује/ен
општи интерес;

-

утврђивање површина јавне намене за регулацију улица и јавних површина и за
обезбеђивање потребних коридора за јавну комуналну инфраструктуру;

-

очување природних вредности и побољшање квалитета животне средине.

На основу дефинисаних циљева, створена је општа концепција просторног развоја
читавог планског подручја.
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
План генералне регулације „Завојско језеро“ представља плански основ којим се
обезбеђују просторни услови за остварење и реализацију намене подручја што се односи
на унапређење презентацију и одрживо коришћење природних вредности Завојског језера
уз развој осталих постојећих и планираних функција у мери и на начин који је
компатибилан са циљем очувања истог.
Читаво подручје Плана се налази у ужиј зони заштите акумулације Завој, Планом
ће бити утврђене и друге планске пропозиције заштите, коришћење и уређења простор, а
у складу са режимима заштите водоакумулације потреба одбране, реализација
инфраструктуре и друго.
Главне активности уређења простора односиће се на очување природног стања и
унапређења туристичке опремљености простора, комуналну опремљеност и планираних
зона предвиђених за развој туризма.
Приликом дефинисања претежне намене површина, на територији обухвата Плана,
као полазне основе поштовни су општи и посебни циљеви Плана, као и специфичност
самог простора обзиром да се ради о заштићеном природном подручју.
Планско подручје подељено је на следеће урбанистичке зоне:
1. Зона викенд кућа
2. Зона камп насељa
Планирана намена површина је представљена на графичком прилогу бр.2 Прелиминарна намена површина.
Уређење простора који је у функцији управљања заштићеним подручјем на
територији Плана и његовим коришћењем, прецизираће се нацртом Плана.

1. Зона викенд кућа:
Минимална површина грађевинске парцеле износи 100 m2, при чему њен облик треба да
има геометријску форму што ближе правоугаонику или другом облику који је прилагођен
терену, планираној намени и типу изградње.
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну
површину намењену за саобраћај.
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Индекс заузетости

макс. 30 %

Максимална спратност

П+Пк

Изузетно, од овог правила могу бити грађевинске парцеле које се налазе у зони викенд
кућа Скривена и то само у делу некадашњег радничког насеља, где се дозвољава
одступање од наведених параметара за објекте јавне намене, спортско - рекреативне
објекте, угоститељско - туристичке уз израду урбанистичког пројекта.
Могућа изградња других пратећих објеката на парцели који су у функцији основног објекта
(гараже, настрешнице и сл.)
Минимални проценат уређеног зеленила је 50 % укупне површине парцеле.
Минимално растојање између грађевинске линије објекта и границе парцеле пута је 3 m
изузетно уколико морфологија терена то недозвољава грађевинска линија може да се
поклапа са регулационом линијом.
Слободностојећи објекат за одмор не може заклањати директно осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.
Приликом изградње нових објеката, објекат не сме да заклања визуру другом објекту.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују простор за
паркирање на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута.
Камп насеље
Камп је простор намењен за камповање у коме појединаци могу поставити своје
шаторе, односно камп приколице и провести време у природи.
Формирањем камп зоне ће се омогућити привремени боравак туриста у природи за
краћи или дужи временски период уз пружање и задовољење минималних туристичких
услуга (смештај, спорт-рекреација, одмор...).
У току израде нацрта плана све зоне камп насеља се предвиђају као површине јавне
намене са неопходном комунално – санитарном опремљеношћу.
Комуналне површине
Услови за изградњу комуналних објеката утврђују се у складу са планиранаим
садржајем, односно техничким прописима за конкретне објекте. Комплекси комуналних
објеката морају у свом окружењу имати одговарајуће површине заштитног зеленила.
У току израде нацрта Плана ће се сагледати пољопривредно и шумско земљиште
које улази у просторни обухват истог где ће се прописати одређена правила уређења и
грађња, односно зоне забране било какве градње.
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5.1.

Процена планиране бруто развијене грађевинске површине

Од укупне прелиминарне површине Плана (2020.01hа), Зоне викенд кућа заузимају
58,50 hа; Зона камп насеља 4,58 hа од укупне прелиминарне површине планског
подручја. Биланс површина грађевинског подручја је приказан у табели 1.
Табела број 1 - Биланс површина грађевинског подручја
Грађевинско подручје
Плана генералне регулације „Завојско језеро“

Површина (ha)

%

Викенд куће

58.50

0.23

Камп насеља

4.58

2.90

63.08

3.13

УКУПНО:

Графички прилог број 1- Биланс површина грађевинског подручја

Напомена: Предложена претежна намена површина, предлог основних
урбанистичких параметара и процена планиране бруто развијене грађевинске површине
нису коначне. У току израде Нацрта плана доћи ће до извесних корекција, а на основу
закључака са раног јавног увида и проблема који се јављају на самом терену.
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Реализацијом планских решења очекује се:
- планска разрада и активирање читавог простора;
- дефинисање зона за изградњу објеката за тазвој туризма, викенд зона и спортскорекреативних зона;
- изградња адекватних комуналних инфраструктурних система;
- дугорочна, одржива и интегрална заштита природних вредности и водених ресурса
са циљем спречавања конфликата у простору;
- утврђивање зона заштите природних вредности подручја;
- стварање услова за озакоњење објеката.
Усвајањем плана генералне регулације „Завојско језеро“ створиће се плански
основ за заштиту, уређење, унапређење и просторни развој овог подручја.
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