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На основу члана 38. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 -  одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон и 9/2020) и члана 
27. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019), 
у својству одговорног урбанисте, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Плански документ План детаљне регулације за споменик природе "Парка 
Буковичке Бање" у Аранђеловцу је: 
 
- урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС РС, 50/2013-одлука УС РС, 98/2013-одлука УС РС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-други закон и 9/2020);  

- урађен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
број 32/2019); 

- припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт 
Плана детаљне регулације за споменик природе "Парка Буковичке Бање" у 
Аранђеловцу (бр. 06-489-2/2020-01-2 од 18.09.2020. и 20.10.2020., Комисија 
за планове СО Аранђеловац). 

- припремљен на основу званичних и релевантних података и подлога; 
- усклађен са условима ималаца јавних овлашћења; 
- усклађен са планским документима ширег подручја. 

 
Одговорни урбаниста: Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.   
 
Број лиценце: 200 0896 06     
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1. ОПШТИ ДЕО 

1.5. ПРЕГЛЕД ПРИБАВЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 

У поступку прибављања услова и података потребних за израду Плана, добијени су 
услови и подаци следећих органа, организација и предузећа, овлашћених да утврђују 
услове за заштиту, коришћење и уређење простора: 

2.  МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Сектор за инспекцијске послове, Одељење санитарне 
инспекције, бр. 530-53-00397/19-10 од 02.09.2019. и бр. 530-01-199/2012-10 од 
29.09.2020. 

 
2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

2.1.2. Планирана претежна намена површина 

2.1.2.1. Површине и објекти јавне намене 

2.1.2.1.1. Јавне функције и службе (мешовита намена) 

3.2. комплекс „Експлоатација“ - водоснабдевање (експлоатација минералне воде)  
                                                       / условно: култура, наука, здравство / 

Према условима Завода за заштиту природе Србије и надлежног Завода за заштиту 
споменика културе издатим за потребе израде овог Плана, комплекс "Експлоатација" 
("Стари погон") потребно је планирати као интегрални део парковских површина 
(интегрисање комплекса у остатак парковске целине, у смислу озелењавања 
асфалтираних површина, измештања паркинга у подземне гараже, архитектонских 
карактеристика објеката и др.), уз прописивање забране ограђивања у циљу очувања 
целовитости и интегралности природног и културног наслеђа. Ову интеграцију 
комплекса у простор Парка (кроз укидање ограде комплекса, повезивање комплекса са 
системом парковских стаза, озелењавање асфалтираних платоа и измештање 
надземних паркинга у подземне паркинг гараже), пратила би и обнова комплекса кроз 
реконструкцију, санацију, адаптацију и мању доградњу објеката (у циљу архитектонско-
грађевинског и функционалног повезивања у јединствену целину, као и ради стилског 
уклапања у преовлађујућу архитектуру бањског парка), а у складу са планираном 
претежном (музеј, архив, галерија, изложбени простор, културни центар и сл.) и 
допунским наменама (занатске услуге - стари занати, комерцијалне услуге - трговина), 
при чему није дозвољена пренамена објеката у стамбене и производне.  

Како је Решењем о одређивању зона санитарне заштите изворишта "Књаз Милош" у 
Аранђеловцу (који се односи и на водозахватни објекат ЦБ-8), бр.350-02-199/2012-10 од 
31.07.2012., ужа зона санитарне заштите бунара ЦБ-8 изједначена са зоном непосредне 
санитарне заштите бунара и дефинисана координатама преломних тачака катастарске 
парцеле бр.1934/4 (односно ограде око ове парцеле), за читав комплекс "Експлоатација" 
важе услови и мере одржавања зоне непосредне санитарне заштите изворишта у 
складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe 
извoриштa вoдoснaбдeвaњa, "Службени гласник РС" бр. 92/2008. Према томе, може се 
закључити да постоји конфликт између услова и мера санитарне заштите изворишта 
(бунар ЦБ-8) и услова надлежних институција за заштиту природе и споменика културе, 
у погледу интервенција везаних за интеграцију комплекса у простор Парка (укидање 
ограде комплекса и др.), као и планиране намене комплекса (јавне функције и службе - 
мешовита намена: култура, наука, здравство). 

У измењеним условима, који би били последица интеграције комплекса у простор Парка, 
морали би да се измене и услови заштите и контролисане експлоатације изворишта 
минералне воде (бунар ЦБ-8). У складу са мишљењем Министарства здравља бр. 530-
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01-199/2012-10 од 29.09.2020., утврђене зоне санитарне заштите бунара ЦБ-8 могуће је 
променити након иновирања техничке документације (Елаборат о зонама санитарне 
заштите изворишта, у складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa 
зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, "Службени гласник РС" бр. 
92/2008), којом би била предложена евентуална измена облика и површина зона 
санитарне заштите, на основу нових сазнања о карактеристикама изворишта и заштити 
подземне воде. У случају измене утврђених услова и мера санитарне заштите, односно 
одређивања нових зона непосредне и уже санитарне заштите изворишта, биће могуће 
превазићи актуелна ограничења за коришћење, уређење и изградњу овог комплекса, у 
складу са планским решењем. 
 
2.1.3. Мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре, са условима за прикључење 

2.1.3.2. Комунална инфраструктура 

2.1.3.2.4. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом: 

У циљу заштите водозахватних објеката минералне воде (у обухвату Плана је бунар ЦБ-
8, док је бунар ЦБ-6 непосредно изван планског подручја) од намерног или случајног 
загађивања, као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на хемијску и 
бактериолошку исправност воде и издашност изворишта, успостављене су зоне 
санитарне заштите изворишта према Елаборату о зонама санитарне заштите 
изворишта "Књаз Милош", израђеним у складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и 
oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa ("Службени гласник 
РС" бр. 92/2008), а на основу Решења о одређивању зона санитарне заштите 
изворишта "Књаз Милош" у Аранђеловцу бр.350-02-199/2012-10 од 31.07.2012. 
(Министарство здравља), које се односи и на поменуте водозахватне објекте. Према 
овом решењу, ужа зона санитарне заштите бунара ЦБ-8 изједначена је са зоном 
непосредне санитарне заштите овог бунара и дефинисана координатама преломних 
тачака катастарске парцеле бр.1934/4 (односно ограде око ове парцеле, т.ј. комплекса 
"Експлоатација"). Овим решењем одређена је и шира зона санитарне заштите 
изворишта, која обухвата водозахватне објекте ЦБ-6, ЦБ-8, Д-1/1 и Д-3, а која је 
шематски приказана на Карти 6.1.Водна инфраструктура. На овој карти, шематски су 
приказане и граница оверених резерви подземних вода, т.ј. простор на коме су 
извршена хидрогеолошка истраживања и за који је израђен Елаборат о резервама 
подземних вода на изворишту "Књаз Милош" (на основу Решења о утврђеним и 
овереним  разаервама подземних вода на изворишту "Књаз Милош", бр. 310-02-
01475/2018-02 од 22.11.2018., Министарство рударства и енергетике), као и граница 
експлоатационог простора за коју је израђен Елаборат о условима експлоатације 
минералних вода изворишта "Књаз Милош" (на основу Решења о утврђивању 
експлоатационог простора и количина резерви подземних вода на изворишту "Књаз 
Милош", бр. 310-02-00239/2019-02 од 15.04.2019., Министарство рударства и 
енергетике). За регулисање начина, услова и обима коришћења вода за флаширање 
минералне воде из бушеног бунара ЦБ-8, (као и из бунара ЦБ-8 и Д-1/1), ЈВП 
"Србијаводе" донело је Решење о издавању водне дозволе, бр. 9912/2 од 26.12.2018. 
(бр. 357 у Уписнику водних дозвола и потврда за водно подручје Морава). 

У складу са мишљењем Министарства здравља бр. 530-01-199/2012-10 од 29.09.2020., 
утврђене зоне санитарне заштите бунара ЦБ-8 могуће је променити након иновирања 
Елабората о зонама санитарне заштите изворишта, којим би била предложена 
евентуална измена облика и површина зона санитарне заштите на основу нових 
сазнања о карактеристикама изворишта и заштити подземне воде, и према томе 
одређене нове зоне непосредне и уже заштите изворишта, као и одговарајући услови и 
мере санитарне заштите у складу са утврђеним зонама. 
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Зоне санитарне заштите се не одређују за изворе и чесме које се снабдевају са бунара у 
обухвату плана (ЦБ-8) и ван њега (ЦБ-6, Б-1, К-1 и др.) - "Талпара", "Кнез Михаило", 
"Ђулара", "Победа", "Топла чесма" и "Бивета". 

Појас санитарне заштите се успоставља и дуж магистралних и секундарних цевовода 
минералне воде (ширине 2,5 m са обе стране од осовине цевовода). Цевоводе 
минералне воде која се експлоатише из бунара у обухвату Плана и ван њега (у 
власништву Привредног друштва за експлоатацију минералне воде и производњу пића 
"Књаз Милош" а.д. Аранђеловац), могуће је заменити уколико су инсталације дотрајале.  
 
2.1.5. Заштита животне средине, природних вредности и културног наслеђа 

Заштита животне средине: 

в) Заштита и унапређење квалитета воде: 

- заштита и уређење свих водотокова у обухвату Плана, што обухвата и санацију и 
уклањање свих нелегалних излива отпадних вода (уочено је загађење 
Станковића потока, који је реципијент фекалних вода изван Парка); 

- поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских изворишта 
водоснабдевања, и примена мера заштите вода и земљишта од загађивања у 
редовним и акцидентним ситуацијама; 

- приоритетна изградња канализационих система за прикупљање и одвођење 
отпадних вода, нарочито у зонама заштите водоизворишта; 

- изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се 
испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у реципијент, у складу са 
законском регулативом; 

- изградња свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних 
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате, и са ивичњацима којима се 
спречава одливање воде на околно земљиште; 

- обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених атмосферских вода са платоа, 
саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору 
уља и масти пре упуштања у рецепијент, у складу са законском регулативом; 

- проширење постојећих програма мониторинга и, по потреби, успостављање 
нових мерних станица и места, уз успостављање јединственог информационог 
система о квалитету површинских и подземних вода. 

- водозахватни објекти (бунари минералне воде ЦБ-8 и ЦБ-6) и објекти који се 
снабдевају са бунара (пунионица у "Експлоатацији", Затворено купатило 
Специјалнe болницe, Отворено купатило, "Топла чесма" у Специјалној болници, 
"Бивета", извори "Талпара", "Ђулара", "Победа" и "Кнез Михаило"), сходно Закону 
о санитарном надзору (Сл.гласник РС, бр.125/04), као објекти од значаја са 
аспекта заштите здравља становништва, подлежу санитарном надзору, па се на 
њих примењују одредбе Правилника о општим санитарним условима које 
морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (Сл.гласник РС., 
бр.47/06), Закона о водама (СЛ.гласник РС., бр.30/10, 93/12, 101/16, 95/18-
др.закон) и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл,. гласник 
СРЈ“, 42/98, 44/99 и „Сл.гласник РС“ бр.28/2019.). 

- у циљу заштите водозахватних објеката (бунари минералне воде ЦБ-8 и ЦБ-6) од 
намерног или случајног загађивања, као и од других штетних дејстава која могу 
трајно утицати на хемијску и бактериолошку исправност воде и издашност 
изворишта, успостављене су зоне санитарне заштите изворишта према 
Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта "Књаз Милош", израђеним 
у складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe 
зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa ("Службени гласник РС" бр. 92/2008), а на 
основу Решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта "Књаз 
Милош" у Аранђеловцу бр.350-02-199/2012-10 од 31.07.2012. (Министарство 
здравља), које се односи и на поменуте водозахватне објекте. Према овом 
решењу, ужа зона санитарне заштите бунара ЦБ-8 изједначена је са зоном 
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непосредне санитарне заштите овог бунара и дефинисана координатама 
преломних тачака катастарске парцеле бр.1934/4 (односно ограде око ове 
парцеле, т.ј. комплекса "Експлоатација"). Овим решењем одређена је и шира 
зона санитарне заштите изворишта, која обухвата читаво подручје Плана. 

- у ширoj зони санитарне заштите изворишта (зона III) нe мoгу сe грaдити или 
упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe 
дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 
трajнo пoдзeмнo и нaдзeмнo склaдиштeњe oпaсних мaтeриja и мaтeриja кoje сe нe 
смejу дирeктнo или индирeктнo унoсити у вoдe; прoизвoдњa, прeвoз и 
мaнипулисaњe oпaсним мaтeриjaмa и мaтeриjaмa кoje сe нe смejу дирeктнo или 
индирeктнo унoсити у вoдe; кoмeрциjaлнo склaдиштeњe нaфтe и нaфтних 
дeривaтa; испуштaњe oтпaднe вoдe и вoдe кoja je служилa зa рaсхлaђивaњe 
индустриjских пoстрojeњa; изгрaдњa сaoбрaћajницa бeз кaнaлa зa oдвoд 
aтмoсфeрских вoдa; eксплoaтaциja нaфтe, гaсa, рaдиoaктивних мaтeриja, угљa и 
минeрaлних сирoвинa; нeкoнтрoлисaнo дeпoнoвaњe кoмунaлнoг oтпaдa, 
хaвaрисaних вoзилa, стaрих гумa и др. и мaтeриjaлa из кojих сe мoгу oслoбoдити 
зaгaђуjућe мaтeриje испирaњeм или цурeњeм; нeкoнтрoлисaнo крчeњe шумa; 
изгрaдњa и кoришћeњe вaздушнe лукe; пoвршински и пoдпoвршински рaдoви, 
минирaњe тлa, прoдoр у слoj кojи зaстирe пoдзeмну вoду и oдстрaњивaњe слoja 
кojи зaстирe вoдoнoсни слoj, oсим aкo ти рaдoви нису у функциjи 
вoдoснaбдeвaњa; oдржaвaњe aутo и мoтo тркa. 

- у ужој зона санитарне заштите изворишта (зона II) нe мoгу сe грaдити или 
упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe 
дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 
изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, кoришћeњe зeмљиштa или 
вршeњe друге дeлaтнoсти, како је прописано за зону III; стaмбeнa изгрaдњa; 
упoтрeбa хeмиjскoг ђубривa, тeчнoг и чврстoг стajњaкa; упoтрeбa пeстицидa, 
хeрбицидa и инсeктицидa; узгajaњe, крeтaњe и испaшa стoкe; кaмпoвaњe, вaшaри 
и другa oкупљaњa људи; изгрaдњa и кoришћeњe спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa и 
кoришћeњe угoститeљских и других oбjeкaтa зa смeштaj гoстиjу; прoдубљивaњe 
кoритa и вaђeњe шљункa и пeскa; фoрмирaњe нoвих грoбaљa и прoширeњe 
кaпaцитeтa пoстojeћих. 

- у зони непосредне санитарне заштите изворишта (зона I) нe мoгу сe грaдити 
или упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe 
дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 
изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, кoришћeњe зeмљиштa или 
вршeњe друге дeлaтнoсти, како је прописано за зону II; пoстaвљaњe урeђaja, 
склaдиштeњe oпрeмe и oбaвљaњe дeлaтнoсти кojи нису у функциjи 
вoдoснaбдeвaњa; крeтaњe вoзилa кoja су у функциjи вoдoснaбдeвaњa вaн зa тo 
припрeмљeних сaoбрaћajницa, прилaз вoзилимa нa мoтoрни пoгoн кoja нису у 
функциjи вoдoснaбдeвaњa, кoришћeњe плoвилa нa мoтoрни пoгoн, oдржaвaњe 
спoртoвa нa вoди и купaњe људи и живoтињa; нaпajaњe стoкe; узгajaњe рибe 
рaди кoмeрциjaлнoг излoвљaвaњa. 
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2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.2.2. Посебна правила грађења 

2.2.2.2. Јавне функције и службе (мешовита намена) 

Претежна намена:  јавне функције и службе (култура, управа, администрација, наука, 
здравство, спорт и рекреација). 

Могуће пратеће намене: остале јавне намене и комерцијалне услуге везане за основну 
намену. 

Услови за формирање грађевинске парцеле: грађевинске парцеле су дефинисанe 
графичким прилогом (Карта 5.3. План парцелације). 

Услови за интервенције на постојећим објектима: могућа је реконструкција 
постојећих објеката на грађевинској парцели, у складу са планираном наменом, 
условима заштите просторне културно-историјске целине, односно споменика природе и 
осталим правилима грађења. 

Положај објеката на парцели: слободностојећи објекти, дефинисани грађевинском 
линијом  (Карта 5.1. План регулације, нивелације и грађевинских линија). 

Слободне и зелене површине: Зелене површине су они простори у оквиру комплекса 
који се обавезно уређују вегетацијом у директном контакту са тлом (минимални слој 
земље за раст и развој биљака дебљине 0,80 m). У зелене површине не рачунају се 
асфалтиране, бетониране и поплочане површине, бехатон и бетонске растер подлоге, 
површине застрте песком, шљунком, туцаником, дробљеним каменом или другим 
тампонима, гумене и друге подлоге на којима није могућ раст и развој биљака.  

Избегавати паркирање у партеру, како би се што мање нарушила амбијентална 
вредност комплекса и уколико је могуће, организовати га у подземним гаражама. 
Уколико је габарит подземне гараже изван основног габарита објекта, горња кота плоче 
гараже мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена, 
односно озелењена. 

При озелењавању, примењивати форме и облике зелених површина геометријског и 
пејзажног типа, по угледу на парковски обликовани простор, са којим се комплекс 
предеоно интегрише. На стрмим теренима, обезбедити дренажу површинских вода, без 
спирања горњег слоја и појаве ерозије.  

Посебна правила за зону 3.2. Комплекс „Експлоатација“: 

– основна намена – водоснабдевање (експлоатација минералне воде), уз уређење, 
изградњу и коришћење земљишта и објеката на начин који не угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, а у складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и 
oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa ("Службени 
гласник РС" бр. 92/2008) и Решењем о одређивању зона санитарне заштите 
изворишта "Књаз Милош" у Аранђеловцу (бр.350-02-199/2012-10 од 31.07.2012.), 
које се односи и на водозахватни објекат ЦБ-8 у комплексу "Експлоатација". Овим 
решењем, ужа зона санитарне заштите бунара ЦБ-8 изједначена је са зоном 
непосредне санитарне заштите овог бунара и дефинисана координатама преломних 
тачака катастарске парцеле бр.1934/4 (односно ограде око ове парцеле), тако да за 
читав комплекс "Експлоатација" важе услови и мере одржавања зоне непосредне 
санитарне заштите изворишта у складу са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и 
oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, "Службени 
гласник РС" бр. 92/2008. 

– у случају измене облика и површина утврђених зона санитарне заштите бунара ЦБ-8, 
а на основу нових сазнања о карактеристикама изворишта и заштити подземне воде, 
односно иновираног Елабората о зонама санитарне заштите изворишта у складу 
са Прaвилникoм o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe 
извoриштa вoдoснaбдeвaњa ("Службени гласник РС" бр. 92/2008) и мишљењем 
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Министарства здравља (бр. 530-01-199/2012-10 од 29.09.2020.), могућа је следећа 
намена земљишта и објеката у комплексу: 
–  основна намена (условно) – култура (музеј, архив, галерија, изложбени простор, 

културни центар), наука, здравство и други садржаји везани за експлоатацију 
минералне воде, а у складу са утврђеним условима и мерама одржавања зона 
санитарне заштите изворишта; 

–  допунске намене (условно) - занатске услуге (стари занати), комерцијалне 
услуге (трговина) и друге услуге везане за основну намену, а у складу са 
утврђеним условима и мерама одржавања зона санитарне заштите изворишта;  

– није дозвољена пренамена објеката у стамбене и производне; 
– могуће је извршити реконструкцију, санацију и адаптацију објекта „Експлоатације“ 

(први производни објекат минералне воде „Књаз Милош“), са надградњом у 
постојећим габаритима. Максимална дозвољена надградња објекта у постојећим 
габаритима може бити до спратности П+2+Пк; 

– извршити санацију и реконструкцију просторија у којима се врши точење минералне 
воде за потребе становништва (на традиционалан начин), односно прихватног танка 
из којег се део воде из бунара ЦБ-8 (у комплексу) шаље на извор „Талпара“, до 
Специјалне болнице и Павиљона „Књаз Милош“; 

– извршити стилско уклапање у преовлађујућу архитектуру бањског парка, што 
подразумева: реконструкцију, санацију и адаптацију објеката у комплексу, уз могућу 
доградњу у циљу архитектонско-грађевинског и функционалног повезивања у 
јединствену целину, груписану око објекта „Експлоатације“ и централног платоа; 

– примењени материјали за обраду фасаде, морају бити трајни - од вештачког камена 
у комбинацији са пикованим сегментима на фасади и стаклом, опека, камен, сендвич 
зидови (како би се задовољила енергетска ефикасност), финално бојена и сл. Није 
дозвољена примена фасада типа “демит” и слично; 

– забрањена је доградња и постављање трајних или привремених објеката који својим 
габаритом, волуменом, обликом или наменом могу угрозити или деградирати ПКИЦ  
„Парк Буковичке Бање“; 

– у случају измене утврђених услова и мера санитарне заштите, односно одређивања 
нових зона санитарне заштите изворишта (на претходно описан начин), могуће је 
извршити интервенције у циљу интеграције комплекса "Експлоатација" у јединствен 
простор Парка Буковичке Бање и очувања целовитости природног и културног 
наслеђа, а у складу са условима надлежних Завода. Ове интервенције, које ће 
омогућити отварање комплекса за све кориснике Парка (туристичке посете, 
одржавање културних догађаја, пратеће услуге), обухватају: 
–  укидање паркинг простора на позицији централног платоа, уз могућност 

формирања подземне (јавне) гараже испод централног платоа и озелењавање 
постојећих асфалтираних површина; 

–  укидање ограде комплекса и повезивање комплекса са системом парковских 
стаза, уз репрезентативно уређење партера у складу са планираном наменом 
комплекса. 

–  евентуална изградња објекта - бивете на позицији бунара минералне воде ЦБ-8, 
у циљу заштите и контролисане експлоатације извора у новим условима 
коришћења комплекса (без ограде, интегрисано са осталим парковским 
простором), а у складу са утврђеним условима и мерама одржавања зоне 
непосредне санитарне заштите изворишта. Форма објекта треба да буде 
једноставна, уз архитектонско обликовање које доприноси атрактивности самог 
Парка и његовим просторно-композиционим и културно-историјским 
вредностима.  

– максимални индекс заузетости на грађевинској парцели која обухвата зону 3.2. 
(дефинисана на Карти 5.3. План парцелације) је 30%. 

– минимални проценат зелених површина на парцели износи 20% у директном 
контакту са тлом (без подземних објеката или делова подземних објеката). 
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2.3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Зоне за које се утврђује обавеза израде урбанистичког пројекта: 

Планом су дефинисане зоне за које се утврђује обавеза израде урбанистичког пројекта, 
за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локација јaвне и осталих намена, за 
које се, због планираних интервенција у простору и специфичности садржаја и намена, 
врши провера урбанистичко-архитектонског решења у смислу његовог уклапања у 
непосредно и шире окружење. То су следеће зоне: 

3.2. Комплекс „Експлоатација“ - култура, наука, здравство / Јавне функц. и службе 
(у случају одређивања нових зона санитарне заштите изворишта, а за потребе 
интеграције комплекса "Експлоатација" у јединствен простор Парка Буковичке Бање) 

За објекте који се налазе у обухвату Плана, обавезно је издавање претходних услова и 
мишљења надлежних Завода за све планиране радове на објектима који се налазе у 
оквиру заштићених целина, а односе се на планирану спратност, архитектонику, 
материјализацију и финалну обраду тих објеката. Урбанистички пројекат мора да 
садржи: анализу утицаја планиране изградње на грађевинске парцеле у непосредном 
окружењу; 3D приказ планиране изградње са партерним решењем целог грађевинског 
комплекса (укључује планиране и постојеће објекте, површине намењене за саобраћај, 
пешачку комуникацију и зеленило); уличне фасаде са објектима и саобраћајницама у 
непосредном окружењу (приказати их у оквиру идејног решења и 3Д модела). 

Приликом спровођења Плана, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде 
сложених и специфичних локација за које овим Планом није утврђена обавеза, могућа је 
израда урбанистичког пројекта. 

Зоне за које се утврђује обавеза спровођења урбанистичко-архитектонског 
конкурса: 

Обавеза спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, у складу са прописом 
којим се регулише начин и поступак за расписивање и спровођење урбанистичко-
архитектонског конкурса, утврђује се за: 
 комплекс "Експлоатација" (у случају одређивања нових зона санитарне заштите 

изворишта, a за потребе интеграције комплекса "Експлоатација" у јединствен 
простор Парка Буковичке Бање). 

Спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса не анулира обавезу израде 
урбанистичког пројекта за предметну зону. 
 


