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        У В О Д 

 
На основу уговора склопљеног између   ГРАДСКЕ УПРАВЕ  - ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ и Привредног друштва „ПАШТРИЋАНАЦ“ из Ваљева 
(Уг.бр.78/2 од 08.04.2013), Привредно друштво  „ПАШТРИЋАНАЦ“ 
извело је детаљна инжењерскогеолоко - геотехничка истраживања за 
потребе израде плана детаљне регулације Нове улице у Бањи Ковиљачи, 
Град Лозница. Истраживања су вршена у циљу дефинисања 
инжењерскогеолошко - геотехничких услова за потребе израде плана 
детаљне регулације Нове улице у Бањи Ковиљачи.  
 
Програм истражних радова дефинисао је извођач истражних радова у 
сарадњи са инвеститором и пројектантом. Према усвојеном програму 
истраживања предвиђено је инжењерскогеолошко рекогносцирање и 
картирање терена, лоцирање и израда  истражних бушотина, извођење 
опита стандардне пенетрације у бушотинама, извођење теренског опита 
ЦБР,  детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра бушотина, узимање 
узорака за потребна лабораторијска испитивања, израда лабораторијских 
анализа узорака тла, мерење нивоа подземних вода и израда елабората о 
инжењерскогеолошким – геотехничким условима  израде плана детаљне 
регулације на датом истражном простору. 

 
У елаборату се, поред општих података о терену и прегледа изведених 
истражних радова, дају геолошке, структурне и геоморфолошке одлике 
терена, инжењерскогеолошке одлике терена, геомеханичке 
карактеристике појединих литолошких чланова, хидрогеолошке одлике 
терена, савремени геодинамички и инжењерскогеолошки процеси и 
појаве, сеизмолошке одлике терена, инжењерскогеолошка рејонизација 
терена, као и инжењерскогеолошки услови планирања и коришћења 
простора. У елаборату се дају графички прилози који обухватају 
инжењерскогеолошку карту терена са рејонизацијом простора и 
положајем изведених истражних бушотина, географски положај и 
геолошку карту истражног подручја, инжењерскогеолошке пресеке 
истражних бушотина, инжењерскогеолошке пресеке терена, преглед 
изведених лабораторијских анализа узорака тла и резултате изведених 
теренских опита ЦБР и пенетрацијских опита.  

 
У елаборату се прилаже и доказ да је предузеће регистровано за обављање 
делатности везане за испитавање тла за градњу објеката. Лице које је 
радило на изради елабората испуњава законом прописане услове за рад на 
овим пословима.  
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИСТРАЖНОМ ПОДРУЧЈУ 
 
Истражно подручје, за које се ради План детаљне регулације, налази се у 
Бањи Ковиљачи, Град Лозница. Лoкација је са леве стране магистралног 
пута Лозница -  Бања Ковиљача -  Мали Зворник, на самом изласку из 
центра Бање Ковиљаче. Од магистралног пута је удаљена око 250 m. Са 
јужне стране локација је у подножју брежуљкастог узвишења, са 
југоистока је  омеђена делом улице Жикице Јовановића, а делом и 
јаружастим удубљењем безименог повременог потока. Са запада - 
југозапада се граничи са усеченим јаружастим потоком.  
 
На истражном  подручју, за који се ради План детаљне регулације, налази 
се већи број индивидуалних стамбених објеката. Они су лоцирани 
претежно уз источну границу плана, а мањим делом и уз јужну границу 
плана. Два стамбена објекта су лоцирана у ножици усечене јаруге, у 
северозападном делу истражног простора. Централни и северни део 
простора, као и већи део терена уз западну ивицу парцеле је  ненасељен. 
На неизграђеном делу простора претежно су заступљене ливаде, а само у 
северозападном делу је присутно шибљасто растиње.  
 
Планирано је да се реализацијом овог плана створе услови за 
парцелизацију и изградњу већег броја индивидуалних стамбених објеката, 
као и приступних саобраћајница и других пратећих инфраструктурних 
објеката. Такође је планирано да се оствари боља саобраћајна веза будућег  
насеља преко интерне саобраћајнице са магистралним  путем Лозница – 
Бања Ковиљача – Мали Зворник.   
 
Планом детаљне регулације обухваћен је простор укупне површине око 
6,7 хектара,  који се састоји од већег броја катастарских парцела, 
различите површине  које припадају KO Бања Ковиљача.  
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       3. ВРСТА И ОБИМ ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА 
                     
3.1. Пројектовани истражни радови 
 
Према усвојеном програму истраживања предвиђено је да се изведу 
следећи истражни радови:  
 
- анализа раније изведених истраживања у близини локације и 

инжењерскогеолошко рекогносцирање терена,  
 
- лоцирање и израда 9 истражних бушотина,дубине  5-7 m (укупно 60 m),  
 
-  извођење по 5  опита стандардне пенетрације (SPТ) у бушотинама, 

укупно 45 опита и 2 теренска опита CBR методом DPC. 
 
-    детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра бушотина на дужини 

од  60 m и узимање 12 узорака за потребна лабораторијска  
испитивања, 

 
-    мерење нивоа подземних вода у бушотинама,   
 
- израда лабораторијских геомеханичких анализа узорака тла (12 

индетификационо - класификационих опита, 3 опитa директног 
смицања,  3 едометарскa опитa и 2 Прокторова опита, 

 
-  израда  Елабората о инжењерскогеолошко - геотехничким условима 

израде Плана детаљне регулације Нове улице у насељу Г.Димитрова у 
Бањи Ковиљачи, Град Лозница.    

3.2. Изведени истражни радови 
 

Истражни радови су изведени  према усвојеном програму истраживања. 
Извршена је анализа резултата ранијих геолошких истраживања, пре свега 
података из ОГК, лист Југославија, 1:100000, као и геотехничке подлога за 
више објеката које је вршила фирма ''ПАШТРИЋАНАЦ'' у Бањи 
Ковиљачи, као што су: ''Елаборат  о геотехничким условима 
пројектовања и изградње објеката бр. БР 10 и 11 (П-12 и П-13), на  к.п.. 
179/1, К.О. Бања Ковиљача – Град Лозница  ''(ПАШТРИЋАНАЦ'',  јануар 
2010. године) и  ''Елаборат о геотехничким условима пројектовања и 
изградње стамбено пословног објекта на к.п. 447 и 427/4 К.О. Бања 
Ковиљача, Град Лозница'' (''ПАШТРИЋАНАЦ'', Ваљево, јануар 2013. 
године). 
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Пре лоцирања истражних бушотина, извршено је инжењерскогеолошко 
рекогносцирање и картирање терена, ради сагледавања геолошких и 
инжењерскогеолошких одлика терена истражног подручја и непосредног 
окружења. Рзултати инжењерскогеолошког картирања терена приказани 
су на инжењерскогеолошкој карти датој у прилогу бр. 1.3. Као подлога за 
израду карте коришћен је ситуациони план који је добијен од наручиоца 
посла, у размери 1:2000. Међутим, напомињемо да обезбеђена  геодетска 
подлога није ажурна и комплетна. Поједини делови истражног подручја 
нису били обухваћени геодетским снимањима, а посебан  проблем 
приликом израде карата био је недостатак изохипси како би се детаљније 
и прецизније сагледала морфологија терена. Овај недостатак је делимично  
компезован коришћењем друге топографске основе са нанетим 
изохипсама на екведистанцији од 5,0 m (прилог.1.2.). Дата топографска 
основа је коришћена при изради инжењерскогеолошких карата и пресека 
терена. 
 
Истражно бушење је изведено како би се потпуније сагледала 
инжењерскогеолошка својства конструкције терена истражног подручја, 
обзиром да је терен покривен и да нема видљивих изданака стенских маса 
на његовој површини. Просторни положаји изведених истражних 
бушотина су приказани на инжењерскогеолошкој карти (прилог бр.1.1). 
Инжењерскогеолошки пресеци истражних бушотина су дати у прилозима 
2.1-2.9. Истражно бушење изведено је ручном сондажном гарнитуром, 
пречницима Ø 128 и 101 mm, без употребе исплаке, односно воде. 
Основни технички подаци о истражним бушотинама дати су у следећој 
табели (табела бр.1). 
 
                     Табела бр.1. Технички подаци о изведеним истражним  
                         бушотинама  и изведеном броју SPT опита у њима 

Ознака 
бушотине 

Кота 
бушотине 
     (m)  

Дубина 
бушотине 
      (m) 

Број 
изведених 
опита SPТ 

     Б-1     154,40       8,5        6 
     Б-2     154,40       8,5        6 
     Б-3     147,80       8,5        5 
     Б-4     14020       8,0        5 
     Б-5     154,20        3,0        4 
     Б-6     153,30       7,0        5 
     Б-7     145,15       7,0         5 
     Б-8     137,40       3,5        4 
     Б-9     142,00       7,0        5 
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Као што се из датог прегледа види, изведен је укупно 61,0 m истражних 
бушотина, што је за 1 m више од програмом предвиђеног обима бушења.  
 
Паралелно са извођењем истражног бушења, вршено је и детаљно 
инжењерскогеолошко картирање језгра бушотина, односно, његова 
теренска макроскопска идентификација и класификација. Картирање 
језгра је изведено на целој дужини бушења, односно на свих 61 m.  
 
У току бушења, узимани су узорци за лабораторијска испитивања. Узето 
је укупно 18 узорака тла. 
 
У свим истражним бушотинама  урађени су опити стандардне пенетрације 
(SPT), ради одређивања природне збијености невезаног тла и процене 
стања консистенције и стишљивости везаног тла. Изведено је укупно 45 
опита. Резултати ових испитивања су приказани на 
инжењерскогеолошким пресецима истражних бушотина (прилози бр. 2.1-
2,7) и у прилогу бр.10. Изведена и су 2 теренска опита CBR методом DPC, 
непосредно поред бушотина Б-1 и Б-6.  
 
У току и након истражног бушења вршена су хидрогеолошка осматрања, 
ради добијања података о појави и присуству подземних вода. Мерења 
појаве подземних вода су вршена у току израде истражних бушотина. 
Мерења нивоа подземних вода су вршена у више наврата након завршеног 
бушења. Мерење нивоа је вршено и у бунару који се налази између 
бушотина Б-8 и Б-9. 
 
Од лабораторијских – геомеханичких опита на свих 18  узорака урађене су 
гранулометријске анализе, одређивање запреминских тежина (γs,γd,γ) и 
природне влажности (w). Одређивање Атербергових граница 
консистенције (wp,wl) је вршено на 11 узорaка. У циљу утврђивања 
стишљивости тла (Мs), на 3 узорка су изведени едометарски опити. На 3 
узорка су урађени и дренирани опити директног смицања („D” опит) ради 
утврђивања ефективних параметара чврстоће (c', φ’). 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА      

4.1. Геоморфолошке одлике и геолошка грађа терена 
 
Терен истражног простора  морфолошки представља део фосилног 
плавинског конуса који покрива ерозиони остатак више речне терасе 
Дрине. Терен благо пада од југа ка северу под нагибом од око 4%. 
Просечна надморска висина природне површине терена износи око 159 
mnv, уз јужну границу подручја, односно 139 mnv, уз северну границу 
подручја. Према западу прелази у долину јаруге тако да је терен најнижи у 
долини ове јаруге у  крајњем северозападном делу терена, где се креће око 
137 mnv.  Јаруга се налази  уз источну границу истражног простора, почев 
од њеног средишњег дела. Правац јаруга је приближно југозапад – 
североисток. 
 
Геолошку грађу истражног подручја и непосредне околине чине основне 
стене кредне старости (К2 

3,4) које покривају седименти квартарне старости 
(Q). Геолошка карта истражног простора и његове шире околине дата је у 
прилогу бр. 1.2. На геолошкој карти нису издвојене терасне наслаге већ 
само седименти кредне старости. 
 
Седименти креде (К2

3,4) чине основне стене, како на датом истражном 
подручју, тако и на ширем простору. Представљени су  глинцима, 
конгломератима и пешчарима. 
                                                                                                                                  
Квартар је представљен  старијим алувијалним - терасним седиментима 
(Q1) које покривају пролувијално-делувијални седименти у виду 
плависнких наноса (dl-pr).  
 
Делувијални депозити су настали као продукти спирања и депоновања 
материјала са виших делова падине изнад јужног залеђа истраживаног 
простора, док су пролувијални седименти настали депонованњем 
материјала из бујичних токова  променљивог интезитета. Дебљина 
плавинских пролувијално-делувијалних депозита креће се и до 20 m, а 
алувијалних терасних седимената је око 25 m.   
 
Техногене наслаге се  присутне  само у челенци јаруге уз североисточну 
ивицу простора, у виду насипа. 
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                          Слика 1: Челенка јаруге уз северну границу плана 
 

 
           Слика 2: Терасна зараван поред ивице јаруге уз десну границу парцеле 
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4.2. Инжењерскогеолошка својства терена  
 
4.2.1. Општа инжењерскогеолошка својства терена 
 
Као што се види из прегледа о геолошкој грађи, конструкцију терена у 
основи граде различите природне средине. Основу терена чине кредни 
седименти изграђени од флишоликих седимената у чијем саставу су 
заступљени  конгломерати, пешчари и глинци  који спадају у чврсти 
стенски комплекс. Преко основе од кредних седимената заступљене су  
алувијалне наслаге  представљене  литолошким члановима насталим у 
свим  фазама речног циклуса. Алувијални седименти учествују у грађи на 
целом простору, осим уз југоисточну ивицу плана где изостају и где се 
кредни седименти налазе ближе површини терена. У оквиру речних,  
терасних седимената могу се издвојити седименти фације корита 
представљени шљунковима и песковима  и фације поводња представљени 
глинама.  
 
Преко терасних седимената налазе се  млађи пролувијално-делувијални 
седименти,  који граде горње делове терена.  Дебљина ових наслага је 
променљива. Развијени су у оквиру средишњих и периферних делова 
плавинске лепезе,  где се по уздужном пресеку може уочити хоризонтална 
градациона стратификација, са израженом градацијом материјала од 
најкрупнијих у горњим деловима тока ближе корену и централним 
деловима, до најситнијих прашинасто-глиновитих по периферним 
деловима. Дебљина  наноса се повећава и таложењем делувијалног, 
спраног материјала из горњих делова терена. У површинским, ободним 
деловима плавинског конуса, због слабе оцедљивости  и процеђивања 
подземних вода из виших делова терена, формирају се сезонска забарења.  
 
4.2.2. Геомеханичка својства издвојених литолошких чланова 
 
На основу изведених истражних радова, у конструкцији терена датог 
истражног подручја, могу се издвојити следећи литолошки чланови: 
 
                 - глинa (dl-pr) 
                -  песковитa глинa  (dl-pr) 
                -  глинa (t1) 
                -  песак  (t1) 
                -  глина и глиновита дробина (e, K2 

2,3) 
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Глинa (pr-dl) 
 
Пролувијално-делувијална глина утврђена је у свим истражним 
бушотинама, осим у Б-5 и Б-9. Заступљена  је од површине терена па до 
дубина од 3,3 (бушотина Б-4), до >8,5 m (бушотина Б-3).  Углавном је 
жутосмеђе и сиве,  ређе смеђе боје. Прашинасто-песковитог је састава, 
средње пластична и средње тврде до тврде консистенције. Садржи 
хидроксиде гвожђа и мангана у виду оолита и скрама, а веће накупине 
мангана су утврђене у дубљим деловима. 
 
Лабораторијским геомеханичким анализама испитаних узорака утврђена 
су следећа физичко - механичка својства ових глина: 
 
         - запреминска тежина                                    γ  = 19,0 - 19,6 kN/m3 
         - сува запреминска тежина                            γd 

 = 15,5 - 16,2 kN/m3 
         - запреминска тежина чврстих честица         γs = 26,0 - 26,5 kN/m3               
         - природна влажност                                      w = 20,9 - 23,7 %  
         - порозност                                                     n  = 38,9 - 41,0 % 
         - коефицијент порозности                              е  = 0,64 - 0,70 

                                                                                                                                           
            Гранулометријским анализима узорака  утврђен је састав од 0-6% 

шљунковитих, 4-19 % песковитих, 58-78 % прашинастих  и 13-26 % 
глиновитих фракција. Према класификацији Америчког бироа за 
земљишта (троугли дијаграм), испитивани узорци спадају у групе 
прашинастих глина, прашинасто глиновитих иловача и глиновитих 
иловача.  
 
Испитивањем Атербергових граница консистенције на 8 узорака, добијeне 
су следеће вредности: 
 

- граница течења                               wl = 39,2 - 48,5 % 
- граница пластичности                    wp = 17,1 - 21,2 % 
- индекс пластичности                       Ip = 22,1 - 27,3 %  
- индекс консистенције                      Ic = 0,75 - 0,90  
 

Према Касаграндеовом дијаграму пластичности (USCS класификација) 
испитивани узорци  спадају у глине средње пластичности са ознаком CI, а 
налазе се у стању средње тврде до тврде консистенције. 
 
Изведеним опитима стандардне пенетрације у овим глинама, утврђен је 
просечан број удараца Nножа=15. На основу корелације коју су дали 
Робертсон и др. 1983., на основу броја удараца и средњег пречника зрна  
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d50, одређен је отпор врха конуса статичког пенетрометра који износи 
оријентационо qc=3600 kN/m2.  
 
Едометарским опитом утврђене су вредности модула стишљивости  које 
се крећу Ms=6250 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 50-100  kN/m2, 
Ms=6900 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 100-200  kN/m2 и Ms=8330 
kN/m2 за интервал напона од Δσ = 200-400  kN/m2 што ову глину сврстава 
у  средње  стишљива тла.  
 
Дренираним опитом директног смицања („D“ опит)  са контролисаном 
деформацијама, утврђени су ефективни параметри смичуће чврстоће 
кохезије c' =19 kN/m2 и угла унутрашњег трeња φ' = 170.   
                                                                                                                                   
Прокторовим опитом доњег дела ове глине, утврђена је оптимална 
влажност од 16,8 -17,2 % и максимална сува запреминска тежина                   
γdmax=16,3 - 16,5 kN/m3. Испитивањем вредности CBR-а теренским опитом 
(DPC), утврђене су вредности CBR-а од 3,9 – 5%. 
    
Песковита глинa (dl-pr) 
 
Песковита глина налази се у подини претходних глина и утврђена је у 
истражним бушотинама Б-1, Б-2, Б-6, Б-7 и Б-8. Налази се од површине 
терена у истражној бушотини Б-9, а од 7,8 m у истражној бушотини Б-1. 
Дебљине је променљиве и највећа је у јужним деловима плана где се може 
проценти до око 15 m, док идући ка средишњим деловима истражног 
подручја исклињава, што је и доказано у бушотинама Б-3 и Б-4 где није 
утврђена. Боје је окержуте и мање, сиве. Одликује је већим садржајем 
песковитих фракција. Зрна шљунка и песка су полуугластог и 
полузаобљеног облика, односно, слабо су обрађена што указује на 
пролувијално-делувијалну генезу овог литолошког члана. По 
петрографском саставу, то су углавном зрна кварца и пешчара.  Средње је 
до ниске пластичности, средње тврде до тврде консистенције.  
 
Лаборатроријским геомеханичким анализама испитаних узорака утврђена, 
су следећа физичко - механичка својства ових глина: 
 
         - запреминска тежина                                    γ  = 19,2 - 19,6 kN/m3 
         - сува запреминска тежина                            γd 

 = 15,7 - 16,2 kN/m3 
         - запреминска тежина чврстих честица         γs = 26,4 - 26,6 kN/m3               
         - природна влажност                                      w = 18,2 - 22,3 %  
         - порозност                                                     n  = 38,9 - 40,5 % 
         - коефицијент порозности                              е  = 0,64 - 0,68 
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            Гранулометријским анализима узорака  утврђен је састав од 0-24 % 
шљунковитих, 10-41 % песковитих, 49-56 % прашинастих  и 10-17 % 
глиновитих фракција. Према класификацији Америчког бироа за 
земљишта (троугли дијаграм), 2 узорка спадају у прашинасту глину, а 1 
узорак у прашинасто глиновиту иловачу.  

 
Испитивањем Атербергових граница консистенције на 3 узорка, добијeне 
су следеће вредности: 
 

- граница течења                               wl = 36,5 % 
- граница пластичности                    wp = 16,8 % 
- ндекс пластичности износи             Ip = 19,7 %,  
- индекс консистенције                      Ic = 0,78.  
 

Према Касаграндеовом дијаграму пластичности (USCS класификација) 
један узорак урађен у овом слоју спада у средње до ниско пластична тла са 
ознаком CI/CL. Испитани узорак се налази у стању средње тврде до тврде 
консистенције. 
 
Изведеним опитима стандардне пенетрације у овим глинама, утврђен је 
просечан број удараца Nножа=16. На основу корелације коју су дали 
Робертсон и др. 1983. г, на основу броја удараца и средњег пречника зрна  
d50, одређен је отпор врха конуса статичког пенетрометра који износи 
оријентационо qc=4480 kN/m2.  
 
Едометарским опитом утврђене су вредности модула стишљивости  које 
се крећу Ms=5882 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 50-100  kN/m2, 
Ms=6452 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 100-200  kN/m2 и Ms=7692 
kN/m2 за интервал напона од Δσ = 200-400  kN/m2 што ову глину сврстава 
у  средње стишљива тла. Упоређујући резултате едометарског опита и 
опита пенетрације, може се донети закључак да се за прашинасто-
песковите глине  фације поводња, на датом истражном подручју, за 
одређивање модула стишљивости може применити зависност Ms=370 x N. 
Дренираним опитом директног смицања („D“ опит)  са контролисаном 
деформацијама, утврђени су ефективни параметри смичуће чврстоће 
кохезије c' =13 kN/m2 и угла унутрашњег трeња φ' = 210.                                                     
                                                                                                                                                      
Глинa (t1) 
  
Налази се у горњим деловима речне терасе и чини подину пролувијлано-
делувијалном наносу. Настала је у поводањским фазама старијег бречног 
циклуса. Утврђена је у буштоинама Б-4, Б-9 и Б-8 где се налази на 
дубинама од 1,8 m, колико је утврђено у бушотини Б-8,  односно од 3,3 m 
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у бушотини Б-4. Дебљине је променљиве и износи до 2,6 m колико је 
утврђено у бушотини Б-4. Смеђе је и мање, сиве  боје, прашинасто-
песковитог састава, са секундарним примесама од хидроксида мангана у 
виду скрама и оолита са већим накупинама у дубљим деловима. 
 
Лаборатроријским геомеханичким анализама испитаних узорака утврђена, 
су следећа физичко - механичка својства ових глина: 
 
         - запреминска тежина                                            γ  = 19,2  kN/m3 
         - сува запреминска тежина                                    γd 

 = 15,7  kN/m3 
         - запреминска тежина чврстих честица                 γs = 26,2 kN/m3               
         - природна влажност                                              w = 21,6 %  
         - порозност                                                             n  = 40,1% 
         - коефицијент порозности                                      е  = 0,67  

                                                                                                                                           
            Гранулометријском анализом узорака глине утврђен је састав 18 % 

песковитих, 65 % прашинастих  и 17 % глиновитих фракција. Према 
класификацији Америчког бироа за земљишта (троугли дијаграм), спадају  
у прашинасте глине.  

                                                                                                                              
Едометарским опитом утврђене су вредности модула стишљивости  које 
се крећу Ms=5405 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 50-100  kN/m2, 
Ms=6060 kN/m2 за интервал напона од Δσ = 100-200  kN/m2 и Ms=7020 
kN/m2 за интервал напона од Δσ = 200-400  kN/m2, што ову глину сврстава 
у  средње стишљива тла 
 
Дренираним опитом директног смицања („D“ опит)  са контролисаном 
деформацијама, утврђени су ефективни параметри смичуће чврстоће 
кохезије c' =17 kN/m2 и угла унутрашњег трeња φ' = 180.                                                      
                             
Песак  (t1) 
 
Пескови се јављају у виду слоја испод слоја терасних глина. Утврђени су у 
истражним бушотинама Б-4,  Б-8 и Б-9. Дебљина пескова није тачно 
утврђена али се свакако креће неколико метара. Углавном су сивожуте и 
сиве боје. У горњим деловима су ситнозрни, прашинасти и заглињени, док 
су у дубљим деловима средњезрни до крупнозрни и мање заглињени. 
Средње су до добро збијени. Непосредно изнад слоја шљунка у интервалу 
осциловања подзених вода су добро цементовани тако да имају одлике 
пешчара.  
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Лаборатроријским геомеханичким анализама испитаних узорака утврђена, 
су следећа физичко - механичка својства ових пескова: запреминска 
тежина чврстих честица γs=26,3–26,6kN/m3; природна влажност  w = 8,2 – 
14,7 %.  

                                                                                                                                           
             На основу гранулометријске анализе узорка песка  утврђен је састав од                 

1-32 % шљунковитих, 48-78 % песковитих, 10 - 21% прашинастих и 2 - 8% 
глиновитих фракција. Коефицијент неравномерности испитаног узорка 
износи Cu = 5,6-60, а коефицијент закривљености Cc = 0,4-10,4 што указује 
на добру градуираност  (SР). С обзиром да се у укупној маси узорака  
налази од 25-30 % ситнозрних фракција (ситнијих од 0,075 mm ), односно 
више од 15 %, према USCS класификацији испитаном узорку се може 
доделити ознака SС, због већег садржаја прашинастих фракција. Према 
класификацији Америчког бироа за земљишта (троугли дијаграм),  узорак 
спада у песак.  
                                                                                                                      
За одређивање отпорно – деформабилних својстава песка, коришћени су 
резултати опита стандардне пенетрације (SPT опита). У истражној 
бушотини Б-8 утврђен је просечан број удараца  Nножа=12. На основу 
корелације која се најчешће употребљава у геотехничкој пракси (qc = 
400xN), из просечног броја удараца N одређен је отпор врха конуса 
статичког пенетрометра и он износи qc= 4800 kN/m2. Одговарајући модул  
стишљивости песка износи Мs=9600 kN/m2. Према Весићевој корелацији, 
на основу одређeних вредности статичког отпора, угао унутрашњег трења 
износи φ=26-27º.   
 
Релативна збијеност је одређена на основу односа датим у следећој 
табели, по Мајерхофу (1976.): 
       
            Табела бр.2. Релативна  збијеност тла у односу на  qc,  Meyerhof 1976.g.  

отпор врха 
конуса qc (MРa) 

Dr(%) опис 

<2000 <20 веома растресито 
      2000-4000 20-40 растресито 

4000-12000 40-60 средње збијено 
    12000-20000 60-80 збијено 

>20000  80-100 јако збијено 
 
Релативна збијеност заглињеног песка у конкретном случају је Dr = 42 %, 
што значи да је песак средње збијен. 
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Глина и глиновита дробина  (e, K2 
3,4) 

 
Нерашчлањени лито-чланови глина и глиновите дрбине су утврђени у 
истражној бушотини Б-5 у оквиру коре површинског распадања основног 
стенског комплекса од пешчара. Дебљина  глине и глиновите дробине 
износи око 3,0 m са тенденцијом смањења идћу ка вишем делу падине. 
Глина са уклопцима дробине је дебљине од око 1,5 m, а даље је 
заступљена глиновита дробина. Боје су жутосмеђе и сиве. Дробина је 
релтивно хомогеног петрографског састава, са заступљеним зрнима 
доминантно од кварца и пешчара, полуугластог и угластог облика. 
 
Лаборатроријским геомеханичким анализама испитаних узорака утврђена, 
су следећа физичко - механичка својства овог слоја: запреминска тежина 
чврстих честица γs=26,4kN/m3; природна влажност w = 20,0 %  

              
            На основу гранулометријске анализе узорка песка  утврђен је састав од                 

26 % шљунковитих (дробина), 9 % песковитих, 48% прашинастих и 17% 
глиновитих фракција. Коефицијент неравномерности испитаног узорка 
износи Cu = 30 , а коефицијент закривљености Cc = 2,13, што указује на 
добру градуираност  (GW).  
                                                                                                                      
За одређивање отпорно – деформабилних својстава дробине, коришћени 
су резултати опита стандардне пенетрације (SPT опита). У истражној 
бушотини Б-5 утврђен је просечан број удараца Nножа=7 у глини односно 
Nножа=13 у глиновитој дробини. На основу корелације која се најчешће 
употребљава у геотехничкој пракси (qc=400xN), из просечног броја 
удараца N одређен је отпор врха конуса статичког пенетрометра и он 
износи qc= 2800-5200 kN/m2. Одговарајући модул  стишљивости песка 
износи Мs=5600 kN/m2 у глини, односно Ms=10400 kN/m2 у глиновитој 
дробини. Према Весићевој корелацији, на основу одређeних вредности 
статичког отпора, угао унутрашњег трења износи φ=22-27º.    
 
4.3. Хидрогеолошке карактеристике терена 
 
Хидрогеолошке одлике терена у директној су зависности од геолошке 
грађе и хидрогеолошких својстава појединих литолошких чланова који 
учествују у грађи терена. Из прегледа геолошког састава  види се да је, у 
основи, терен изграђен од  кредних седимената који су прекривени речним 
наслагама. У хидрогеолошком погледу, на самој истраживаној 
микролокацији, могу се издвојити 3 средине са различитим 
хидрогеолошким функцијама  и то: 
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-   глина 
-   песак и шљунак 
-   кредни пешчари 

                                                                                                                                                     
Глина се налази од површине терена,  па до дубине просечно од око               
10 m у нижим деловима терена до око 24,0 m у вишим деловима терена. 
Спада у слабо водопропусне средине, тако да има претежно функцију 
хидрогеолошког изолатора. Обзиром на присуство песковитих и  
шљунковитих честица у свом саставу, глиновити покривач има и одређени 
степен водопропусности, са израженом вертикалном и хоризонталном 
филтрацијом, па се површинске воде  процеђују ка нижим слојевима, а 
високе подземне воде се капиларано пењу ка вишим деловима терена.  
Воде из овог слоја се дренирају према јаругама као најближим природним 
дренажним реципијентима.   
                                                                                                                                                      
Песак и шљунак се налазе испод слоја глине. Песак и шљунак се 
одликују  интергрануларним типом порозности и изразито добрим 
водопропусним карактеристикама. Представљају хидрогеолошки колектор 
слободних подземних вода, где је формирана издан збијеног типа. Ова 
издан је део шире издани, формиране у алувијону реке Дрине.  
                                                                                                                            
По хидродинамичким карактеристикама издан је слободног типа и 
одликује се благим притиском, условљеним присуством повлатног  
покривача од цементованог песка (пешчара) дебљине око 1 m.  Може се 
претпоставити да постоји хидрауличка веза воде ове издани са водом реке 
Дрине и њених притока. Један од начина прихрањивања ове издани је и 
површински дотицај, тј. инфилтрација из горњих делова терена. 
 
Кредни седименти  се налазе у подини алувијалних  наслага. У 
регионалном погледу спадају у водонепропусне стене, односно у 
хидрогеолошке изолаторе.  Кредни комплекс  је изграђен од пешчара, 
конгломерата и глинаца и има двојаку хидрогеолошку функцију. Зависно 
од његове тектонске оштећености, односно испуцалости, кредни комплекс 
има функцију хидрогеолошког изолатора у повлатном делу или 
хидрогеолшког колектора издани пукотинског типа у дубљим деловима. 
Најчешће, ове стене представљају водонепропусну баријеру водама 
акумулираним у слојевима непосредно изнад њих. 
 
Појаве подземних вода су регистроване у  бушотинама Б-1,  Б-2 и Б-3 , на 
дубинима   од 5,8 (истражна бушотина Б-1), до 4,5 m (истражна бушотина 
Б-2). Измерени ниво воде се усталио  на дубинама од 5,2 m (истражна 
бушотина Б-1), до 3,9 m (истражна бушотина Б-2). Мерењем након 
бушења вода се појавила и у бушотини Б-6 на дубини од 4,4 m, док је 
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мерењем 05.05.2013. вода регистрована на дубини од 5,1 m. У осталим 
бушотинама вода се није појавила. При већим падавинама долази до већег 
засићења вода у делувијално проливијалном наносу, што потврђују 
мерења извршена дана 25.05.2013. у бушотинама Б-1, Б-2 и Б-3. То значи 
да долази до брзог засићења ових слојева, а касније споријег дренирања  
према јаругама као природним реципијентима. Због тога, долази и до 
доста велике сезонске заводњености хипсометријски виших делова терена. 
 
Вода је мерена и у копаном бунару који се налази на десној долинској 
страни уз западну границу плана,  између бушотина Б-8 и Б-9. Бунар је 
дубок 9 m, а ниво подземне воде је регистрован на дубини од 6,9 m од 
површине терена. Воду из овог бунара користи неколико домаћинстава. 
На истражном простору је постојало још неколико бунара који су сада 
затворени. Према информацијама добијеним од локалног становништва, 
бунар у близини бушотине Б-7 је  дубок око 26 m, а вода се налазила на 
дубини од 23 m уз незнатна осциловања у току године.    
 
Из свега изнетог може се закључити да на истражном простору постоје 2 
издани. Прва, слабија, је заступљена у оквиру делувијално-пролувијалног 
конуса, која се  формира у песковитим глинама које се налазе ближе 
кореним деловима овог наноса. Песковите глине се фацијално смењују са 
глинама слабије водопропусности и представљају релативни 
хидрогеолошки изолатор овим водама. То потврђује присуство воде у 
бушотинама које се налазе уз јужну границу истражног подручја Б-1, Б-2 и 
Б-6, док у буштоинама Б-3 и Б-4 појава подземних вода није утврђена. Ове 
воде, крећући се ка северу према терасном одсеку,  наилазе на песковите 
слојеве више речне терасе и инфилтрирају се у њих. Прихрањивање ове 
издани се углавном врши од вода из горњих делова повремених и сталних 
водотокова који припадају сливном подручју Дрине и гравитирају ка 
њеном савременом кориту. Поред тога, ова издан се прихрањује и 
процедним подземним водама из елувијално-делувијалних наслага. 
 
Друга издан, јачег капацитета, се налази у оквиру шљунковитих слојева 
више речне терасе Дрине и део је шире издани формиране у оквиру овог 
слоја. Подземне воде из овог слоја су са слободним нивоом који незнатно 
осцилује у току године. Непосредно изнад слоја шљунка је заступљен тањи 
слој добро збијеног песка, цементованог у пешчар, који практично 
представља повлатну баријеру водама из  шљунка. Обзиром да је слој 
пешчара присутан и на локацији бунара градског водовода, удаљене 
неколико километара северно од ове локације, могуће је да је слој пешчара 
континуиран. За прецизније дефинисање хидрогеолошких одлика терена, 
нарочито дубље издани, као и прецизнијег одређивања нивоа подземних 
вода, потребна су детаљнија хидрогеолошка истраживања у трајању од 
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најмање једног хидролошког циклуса. Подаци о појавама и нивоу 
подземних вода приказани су на пресеку истражних бушотина (прилог бр. 
2) и инжењерскогеолошким пресецима терена (прилог бр. 3).   
 
4.4. Савремени геодинамчки  процеси и појаве 
 
Терен  истражног подручја је у геолошкој прошлости био изложен 
деловању процеса флувијалне ерозије и акумулације. Процес  се одвијао у 
свим фазама речног циклуса, што је као резултат дало хетерогеност у 
погледу литолошког састава терена. Након природног премештања корита 
реке Дрине, флувијални процес је заустављен. Повлачењем корита, на 
ободним деловима алувијалне равни одвијао се процес формирања 
плавинских наноса.  На истражном подручју су присутни савремени 
егзогеодинамички процеси који битно утичу на измену геолошке средине. 
То су, пре свега, процеси јаружања, суфозије и дубинске и бочне ерозије 
јаруга које прати и процес клижења терена.  
 
Процес јаружања је доста изражен. На западној страни плана пролази 
дубока јаруга са сталним током (потоком), која је усечена у терасне и 
пролувијално-делувијалне седименте. Усецање јаруге је настало ерозијом 
глиновитог тла и одношењем еродованог материјала. Самим тим долазило 
је до продубљивања корита јаруге, односно мањег потока, који у 
хидролошки неповољним приликама поприма и бујични карактер. Сличан 
процес јаружања се развија и на источној граници парцеле, кроз коју је 
такође усечена дубока јаруга. При бујичним токовима активан је и процес 
бочне ерозије долинских страна. Јаруга у источном делу плана има 
тенденцију даљег регресивног развоја ка северном делу,  с обзиром да се 
челенка јаруге у времену константо помера, што се манифестује 
различитим појавама на површини терена у њеној зони. Овде су могу 
уочити појаве формирања мањих ''понора'' са отворима на површини 
терена, као и блага померања тла у виду клизања. Основни узроци ових 
појава леже у нерегулисаном и природно предиспонираном кретању 
површинских вода које поспешују развој линијске ерозије.  
 
Поред површинских, значајан допринос развоју јаружања у овом делу дају 
и подземне воде које долазе из сливног подручја плавинског наноса, 
односно јаруга, и које се прихрањују подземним водама и сталним 
токовима са виших делова терена. Струјање ових вода одвија се кроз зону 
плавинског наноса, где долазећи на простор ерозионог остатка речне 
терасе, струјнице повећавају нагиб и инфилтрирају се у терасне 
песковито-шљунковите наслаге, чинећи на тај начин природни дренажни 
реципијент.  С обзиром да горње делове профила терасе граде ситнозрни 
прашинасти и заглињени пескови члија се дебљина повећава ка северу, 
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циркулацијом подземних вода кроз ове седименте долази до процеса 
унутрашње ерозије - суфозије  којим се  у зони јаруга врши изношење 
ситнозрних фракција, а самим тим се врши и разарање постојеће 
структуре тла. То доводи до појава слегања, откидања и благог клизања 
тла ка дну јаруге. Површинске воде врше ерозију ових материјала, а даље 
и њихов транспорт и акумулацију у нижим деловима тока. На овај начин 
процес јаружања се активно развија у времену и свакако ће се проширити 
и на део терена непосредно изнад савремених челенки и долинских 
страна. 
 
Паралелно са процесима јаружања, јављале су се и појаве гравитационог 
кретања и клизања на усеченим долинским странама јаруга као што је 
случај са појавом активног клизишта у југозападном делу истражног 
подручја. На тај начин су формиране косине долинских страна јаруга које 
су у неким деловима стабилне у природним условима, а у неким су и 
нестабилне. Процеси ерозије и продубљивања јаруга су у тесној вези са 
процесима клизања и гравитационог кретања, на шта свакако утиче и 
стање подземних вода. 
 
У погледу стабилности терена може се констатовати да се терен одликује 
различитим степеном стабилности. На посебној карти стабилности (прилог 
бр.1.4)  издвојени су делови са различитим степеном стабилности терена. 
Највећи део терена је стабилан у природним условима. То је централни 
део терена. Нестабилни  делови терена су присутни у северозападном делу   
где има процеса акутног клизања терена. Остали део долинских страна 
јаруга се може сврстати у претежно и условно стабилне, а мањим делом и  
нестабилне делове терена. Такође и део терена непосредно уз ивице 
долинских страна јаруга је сврстан у условно стабилне делове пошто може 
бити угрожен даљим процесима ерозије и продубљивања корита јаруга и 
процеса клизања на долинским странама јаруга. Приближни положај 
јаруга  дат је на инжењерскогеолошкој карти у прилогу бр.1.2. 
                     
4.5. Сеизмогеолошке карактеристике терена 
 
Основни степен 

 
Основни степен сеизмичног интезитета за истражно подручје одређен је 
''СЕИЗМОЛОШКОМ КАРТОМ ЗА ПОВРАТНИ ПЕРИОД ОД 500 
ГОДИНА'' (''Заједница за сеизмологију СФРЈ'', Београд 1987 године). 
Према овој карти, истражни простор на коме се налази испитивана 
локација  припада 80 по MCS. 
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Коефицијент сеизмичности 
 
Сагледавајући укупне инжењерскогеолошке и хидрогеолошке  одлике 
терена,  ова локација  се може сврстати у зону са коефицијентом 
сеизмичности  Ks=0,05 у стабилним деловима терена, до 0,06 у условно 
стабилним и нестабилним деловима терена. 
 
Треба напоменути да приликом израде овог елабората нису вршена 
детаљна микросеизмичка испитивања терена. Детаљни микросеизмички 
услови би се могли дефинисати само уз допунска микросеизмичка 
испитивања, а целокупне сеизмичке услове треба прилагодити најновијим 
сазнањима о геотекотнским и сезмичким условима шире околине 
истражног подручја. 
 
С обзиром да у конструкцији терена, у горњим деловима, нису утврђени 
прашинасти водозасићени ситнозрни пескови веће дебљине, не треба 
очекивати сеизмодеформационе појаве или ликвефакције. То потврђује и 
чињеница да на истражном подручју и у непосредној околини нису уочене 
такве појаве при земљотресима.  

5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕЈОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА  
 
На основу  изнетих података о геолошкој грађи и геотехничким 
својствима терена, ова локација се  разликује по инжењерскогеолошким 
условима, тако да се цело истражно подручје може сврстати у два рејона. 
У оквиру  рејона издвојeни су  подрејони са делимично различитим 
условима урбанизације и градње објеката. Као критеријум за издвајање 
рејона и подрејона, усвојена су инжењерскогеолошка својства терена, пре 
свега, различити морфолошки услови и  различити степени стабилности.  
                                                                                                                         
Рејон I 
 
Рејоном I обухваћен је највећи део плана и заузима око 5,48 hа или               
80,12 % укупне површине плана. У морфолошком погледу карактерише га 
благо нагнута површина терена, са надморском висином од  140 mnv у 
северном делу рејона, до 159 mnv у јужним деловима. Нагиб терена се 
креће од 4-6º. Са морфолошког аспекта овај простор је повољан за градњу.  
 
Конструкцију терена Рејона I чине природне средине, изграђене од 
глиновитих седимената насталих делувијално пролувијалним процецима у 
повлати и речним седиментима испод њих насталим у свим фазама речног 
циклуса. У оквиру делувијално пролувијалних седимената издвојене су 
глине и песковите глине, а у оквиру алувијалних седимената фиција 
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поводња (прашинасто-песковите глине) и фацији корита (пескови и 
шљункови). Подину им чине кредни седименти изграђени од пешчара, 
конгломерата и глинаца. 
 
Претпостављени максимални ниво подземне воде прве, слабије,  издани је 
на дубини од око 1 m при већим падавинама у јужним деловима рејона, 
док идући ка северу подземне воде се налазе на дубини > 5 m. Ниво 
осцилује у току године, са амплитудом и до неколико метара, а као што је 
већ речено, максимални ниво подземне воде досеже до дубине од око            
1 m од површине  терена. Због слабе вертикалне пропусности глиновитог 
тла, површинске воде већим делом отичу низ падину, а након већих 
падавина део тих вода се једно време задржава и на површини терена.  
 
Већи део простора овог рејона спада у стабилне терене. Због могућих 
појава нестабилности које су у директној зависности од регресивног 
развоја поменутих савремених геодинамичких процеса, у оквиру овог 
рејона издвојен је посебан подрејон I1. 
                                                                                                                                                      
Инжењерскогеолошка конструкција терена Рејона I је приказана на 
инжењерскогеолошким  пресецима терена (прилог бр. 3.). Геомеханичке 
карактеристике појединих литочланова који чине конструкцију терена 
овог рејона, дате су у  поглављу 4.4.2.       
                                                                                                                             
Подрејон I1 

 
Део терена уз саму ивицу долинских страна јаруга је издвојен као посебан 
подрејон.  Заузима 1,43 hа или 21% од укупне површине плана. Овај део 
терена се разликује по томе што је могуће да буде захваћен просецима 
нестабилности у случају да напредују клизања на долинским странама 
јаруга. Због тога је сврстан у условно стабилне делове терена,  па самим 
тим и у условно погодне за градњу. 
 
Рејон  II 
 
Рејон II  заузима простор долинске стране јаруге у северозападном и 
западном делу плана, као и мањи део простора у зони изворишне челенке 
јаруге уз источну ивицу плана. Заузима  површину од око 1,24 hа или 18,13 
% од укупне површине. Морфолошки, ово је део терена са  већим 
нагибима који се крећу од 26 -300. Простор  овог рејона се одликује нижим 
степеном стабилности услед већег нагиба  и интезивних процеса јаружања 
и усецања корита јаруга и повремених или сталних формираних потока у 
њима. Због тога је већи део простора Рејона II  сврстан у условно стабилне 
до нестабилне терене, а мањи део и у нестабилне терене где су 
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регистроване појаве клизања. Због тога је и простор овог рејона подељен 
на два подрејона,  пре свега због различитог степена стабилности терена,  
што је у директној зависности од интезитета развоја наведених савремених 
геодинамичких процеса и појава. 
 
Инжењерскогеолошка конструкција терена Рејона II је приказана на 
инжењерскогеолошким  пресецима терена (прилог бр. 3.). Геомеханичке 
карактеристике појединих литочланова који чине конструкцију терена 
овог рејона, дате су у  поглављу 4.4.2.       
 
Подрејон II1 
 
Подрејон II1 обухвата део терена уз западну, северозападну и део северне 
границе плана. Сврстан је у условно стабилне до нестабилне делове терена. 
Заузима око 0,91 hа или 13,31 % од укупне површине плана. Овај део 
терена захвата простор  десне долинске стране јаруге,  где нема уочених 
појава већих клизања. Међутим, на изграђеним објектима могу се видети 
мање деформације у виду пукотина, што је највероватније последица  
неприлагођене градње у конкретним условима терена и због нижег степена 
стабилности. У овом подрејону активни су процеси суфозије и јаружања. 
 
Подрејон II2 
 
Подрејон II2 заузима око 0,33 hа или 4,82 % од укупне површине плана. 
Обухвата простор активног клизишта уз западну ивицу плана, у 
најузводнијем делу десне долинске стране јаруге. Терен је изграђен од 
глиновитих седимената у горњем делу и пескова и шљункова у подини.            
На њему су уочене појаве гравитационих покрета земљаних маса, које се 
тренутно налазе у стању мировања. На то указује клизишна 
морфопластика и доста стрм нагиб терена.  
 
6.  ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ  УСЛОВИ  ИЗРАДЕ ПЛАНА И 

ПРЕПОРУКЕ 
 
Инжењерскогеолошки услови урбанизације се разликују у појединим 
рејонима, па ће у даљем тексту бити дати услови за сваки рејон посебно. 
 
Услови градње у Рејону I 
 
Генерално се може рећи да терен у оквиру овог рејона нејвећим делом 
испуњава услове за урбанизацију и градњу, тако да се може омогућити 
градња планираних садржаја на простору овог рејона. Обзиром на 
релативно уједначене услове урбанизације, избор микролокације за 
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поједине садржаје диктирају, пре севега, урбанистичка решења, пошто  
грађа терена не утиче битно на избор појединих микролокација на којима 
би се градили објекти.  
 
Нивелационо решење не захтева веће захвате, односно засецање и 
насипање, обзиром на релативно благ нагиб терена у оквиру овог рејона.  
Нивелациона решења ће захтевати мање обиме радова, првенствено  мања  
насипања терена у зони објеката и приступних путева.  
                                                                                                                 
Градња  мањих стамбених  објеката (индивидуалних кућа)  је повољна при 
чему треба имати у виду услове и препоруке дате у овом елаборату. 
Приликом дефинисања геотехничких услова темељења мањих објеката 
могу се користити параметри тла дати за поједине литолошке чланове, 
стим да се приликом темељења објеката обезбеди одговарајући 
геотехнички надзор. Укопани делови објеката треба да буду заштићени од 
плитких процедних вода дренажама и хидролозолацијом. Коте подова 
објеката је пожељно издићи изнад коте терена, а испод подова треба 
уграђивати некохерентне, песковито - шљунковите материјале, који би 
имали функцију подних дренажа, односно, да би спречили капиларно 
влажење објеката.  
 
За више фазе пројектовања већих објеката или израду главних 
грађевинских пројеката већих објеката, неопходно је спровести на 
одабраним микролокацијама детаљна инжењерскогеолошка – геотехничка 
истраживања,  ради дефинисања услова пројектовања и грађења. Кроз 
детаљна геотехничка истраживања, нарочито је потребно утврдити могуће 
појаве диференцијалних слегања, дефинисати вредности дозвољеног 
оптерећења тла и усагласити их са вредностима дозвољених слегања, 
дефинисати услове извођења радова и неопходне друге параметре.   
 
Изградња саобраћајница је повољна, пошто се ради о релативно 
хомогеним карактеристикама подтла које је изграђено од глиновитог тла. 
Изградња саобраћајница захтева насипање некохерентним материјалом. 
Насипање треба вршити песковито-шљунковитим и дробинским 
материјалом уз одговарајућу припрему подтла. Насути материјал треба 
збијати до захтеване вредности за тампонске и насуте слојеве.  
 
Изградња других инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
електро и птт водови, топловоди  и сл.) зависи од дубине њиховог 
укопавања. Плитко укопавање је повољније. Услови извођења радова, у 
великој мери  су везани за присуство подземних вода у време извођења 
радова.  
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Због  сезонски високог ниова подземне воде у јужним деловима овог 
рејона, неопходно је обезбедити адекватне мере површинске одводње и 
заштите од капиларног влажења објеката. То је најоптималније решити 
израдом одговарајућег система површинске одводње. Уколико се врши 
дубље укопавање објеката, обавезна је заштита укопаних делова од 
подзмених вода одговарајућом хидроизолацијом и дренажом. Потребно је 
обезбедити добро дренирање терена, како би се спречило веће 
заводњавање у зони објекaта. Услед склоности глиновитог тла ка промени 
отпорно - деформабилних својстава при промени влажности, треба 
обезбедити добру површинску одводњу. Све површинске и отпадне воде                   
(воде из олука и слично), треба прихватити и контролисано извести у 
одговарајући реципијент (систем кишне канализације).  
 
Подрејон I1 
 
Део терена уз саму ивицу долинских страна  јаруга је издвојен као посебан 
подрејон I1. Све препоруке дате за рејон I важе и овде. Подрејон је 
посебно  издвајен јер припада делу терена који може бити захваћен 
процесима нестабилности у случају даљег развоја процеса јаружања и 
клизања на долинским странама јаруга. Због тога је овај део терена 
сврстан у условно стабилне, па самим тим и у условно погодне делове 
терена за градњу.  Објекте треба максимално удаљити од ивица косина 
јаруга. Градња објеката у овом подрејону захтева детаљнију анализу 
стабилности терена испод локације ових објеката, односно долинских 
страна јаруга, геотехничке услове фундирања и сл.  
 
Услови градње у Рејону II 
 
Градња објеката у овом рејону је неповољнија, како због морфолошких 
услова, односно већег нагиба терена, тако и због ниског степена 
стабилности и појава клизања терена на долинским странама. Градња 
објеката у оквиру овог рејона захтева претходна детаљана геотехничка 
истраживања, затим санацију терена како би се евентуално простор привео 
градитељској намени, већи обим нивелационих радова, пре свега, засецање 
терена, осигурање косина засека на адекватан начин и тд. У овом делу 
терена обавезна су детаљна геотехничка истраживања пре издавања 
локацијске дозволе, ради провере стабилности терена на конкретној 
микролокацији, а затим и евентуалне  примене мера заштите и осигурања 
објекта, утврђивања услова темељења објекта и сл. Пожељно је извршити 
детаљна геотехничка истраживања простора овог рејона и кроз 
урбанистички пројекат детаљније сагледати услове градње објеката, пре 
свега, избора најоптималнијих локација. Због различитих морфолошких 
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услова, степена стабилности и процеса јаружања у оквиру овог рејона 
издвојена су и  2 подрејона.  
 
Што се тиче услова урбанизације у подрејону II1,  они зависе, пре свега, од 
развоја активних процеса јаружања и суфозије, због могућег напредовања 
појава јаружања, нижег степена стабилности и гравитирања површинских 
и подземних вода. Зато је пожељно предвидети мере на спречавању 
процеса јаружања и суфозије кроз уградњу каменог набачаја, дренажа, 
заштите од површинских вода и регулације њихове одводње.   
 
У подрејону II2, најоптиманлине решење је  не планирати градњу  објеката,  
већ га предвидети за зелене површине, односно површине за 
пољопривредну делатност. Степен стабилности овог простора је могуће 
повећати спречавањем развоја процеса јаружања, регулацијом потока,  
заштитом од површинских и подземних вода и сл.  
 
6.1. Геоеколошки услови и геолошко - сировинска потенцијалност 
 
Са геоеколошког аспекта, значајно је указати на неопходност заштите 
подземних вода које су акумулиране у дубљим слојевима  шљунка. Због 
тога је неопходно спречити свако испуштање отпадних вода у тло, како не 
би дошло до загађивања подземних вода. Процуривања отпадних и 
штетних материја у тло, значајно онемогућава глиновити покривач који се 
одликује слабом водопропусношћу. На простору  плана нису регистроване 
значајније појаве геолошких грађевинских материјала. У непосредној 
близини, јужно од истражног простора било је експлоатације цигларске 
глине за локалне потребе, али  оне немају већи значај.  
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7.  З А К ЉУ Ч А К 
 
1. Изведеним инжењерскогеолошким истражним радовима утврђени су 

услови израде Плана детаљне регулације  Нове улице у насељу Георги 
Димитрова, на локацији у Бањи Ковиљачи, Град Лозница. Терен 
припада вишој речној тераси реке Дрине. У грађи терена учествују, у 
основи, кредни седименти, преко којих је заступљен алувијални нанос 
Дрине,  изграђен од глиновитог тла у горњем делу, а дубље од пескова 
и шљункова. У површинском делу застушљени су најмлађи, 
делувијално-пролувијални седименти претежно глиновитог састава. 

 
2. На основу изведених истражних радова извршена је 

инжењерскогеолошка рејонизација терена и дате су одговарајуће 
препоруке које треба имати у виду приликом израде плана детаљне 
регулације. Цео простор плана је сврстан у два рејона,  са различитим   
условима градње. Мисли се, пре свега, на морфолошке услове и услове 
стабилности терена. Инжењерскогеолошки услови су у оквиру рејона I 
релативно повољни, тако да се на простору плана могу градити објекти 
различитих намена, уз извесна ограничења у подрејону I овог рејона.  
Рејон II обухвата простор који је  неповољнији за градњу у односу на 
Рејон I,  пре свега због  неповољнијих,  морфолошких услова и нижег 
степена стабилности терена. 

                                                                                                                 
3. Хидрогеолошке услове карактерише присуство издани у слоју 

алувијалних пескова и шљункова која је јачег капацитета и представља 
дубљу издан која нема већи утицај на градњу објеката. Друга, плића и 
слабија издан,  се налази у оквиру делувијално-пролувијалних наслага 
и значајно доводи до веће заводњености терена у јужним деловима 
плана. Због тога су препоручене мере на адекватној површинској 
одводњи овог простора.  Подземне воде дубље издани могу бити 
интересантне са аспекта водоснабдевања техничком водом. Са 
геоеколошког аспекта указано је  на неопходност заштите подземних 
вода дубље издани од загађивања, односно испуштања и процуривања 
отпадних вода и материја у исту.  

 
4. Обим изведених радова је довољан за сагледавање 

инжењерскогеолошких услова израде плана детаљне регулације на 
истраживаној локацији. Одређени проблеми приликом израде 
инжењерскогеолошке подлоге су везани за недостатак ажурне 
геодетске подлоге, како би се прецизније одредиле границе појединих 
издвојених рејона.   
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5. За нивое главних грађевинских пројеката у оквиру рејона који су 
означени као условно стабилни и условно стабилни до нестабилни 
терени, за све објекте потребно је изводити детаљна геотехничка 
истраживања ради утвђивања услова њиховог пројектовања и грађења. 
На овим деловима терена, као најоптималније решење препоручују се  
допунска геотехничка истраживања, евентуално и израда 
урбанистичких пројеката,  ради прецизнијег дефинисња услова градње 
на њима, пре свега због провере стабилности терена и одабира 
најоптималнијих микролокација објеката. Да би се то могло извести, 
неопходно је обезбедити адекватне геодетске подлоге тих делова 
терена. 

 
У Ваљеву, АУТОР 
27.05.2013. Богдан Петровић, дипл.инж.геологије 
 САРАДНИЦИ 
 Драган Петровић, дипл.инж.геологије 
 Љиљана Максимовић дипл.инж. геологије 
 Ненад Гавриловић дипл.инж.геологије 
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