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      I   УВОД

 Сврха С     тратешке процене утицаја је обезбеђивањe  превенције могућих 
   негативних утицаја реализације Izmena i dopuna  generalne regulacije zaПлана  

naseqeno mesto Loznica na `ivotnu sredinu,     односно указивање на могуће 
    .кумулативне ефекте реализације појединачних пројеката

        Стратешка процена утицаја на животну средину спроводи се сходно 
          (" одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину Службени 

 " . 135/04,88/10).гласник РС бр

          Фазе у поступку стратешке процене утицаја пројекта на животну средину су 
:следеће

1. П    :рипремна фаза која обухвата
•      одлучивање о изради стратешке процене
•       избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени
•     учешће заинтересованих органа и организација

2.    .Извештај о стратешкој процени

3.    : Поступак одлучивања који обухвата
•      учешће заинтересованих органа и организација
•  учешће јавности
•         извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и 

јавности
•      оцену извештаја о стратешкој процени
•      сагласност на извештај о стратешкој процени

      II.     ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ,       ПОВОД ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1.1.1.      Повод за израду стратешке процене

Предметни         Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  се 
   ради на основу    izradi  Одлуке о приступању  Strate{ke проценe утицаја на 

  животну средину Izmena i dopuna  Plana generalne regulacije  za naseqeno mesto 
Loznica br  .бр 5-S/2014,  од 25.8.2014. .године

1.    Предмет стратешке процене

      Предмет извештаја о стратешкој процени утицаја на   животну средину је 
          процена утицаја које могу имати одређени планом предвиђени садржаји у простору 

       .и импликација њихових негативних утицаја на животну средину
   У складу са oдонет м ,     Одлуком у оквиру стратешке процене утицаја на животну 
,         средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном 

Izmena i dopunama Pланa ,       карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и 
            макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са 

      критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Izmena  i dopuna   Плана на 
 ,       .животну средину а узимајући у обзир и планиране намене
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2. P     одручје обухвата стратешке процене

               Стратешком проценом обухваћен је простор у границama obuhvata Izmena i dopuna 
P  лана generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica ( u daqem tekstu Plan) koji 
je odre|en Odlukom o pristupawu izradi Plana  i to: k.p.655/4, 4857/1,  4865/2 i 
4857/3 sve u K.O.Loznica

1.   Разлог за израду

   5.       Сходно одредбама члана Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину(„Сл. гласник “     135РС бр /2004  и 88/2010)     Одељење за планирање и изградњу 
je  donelo  odluku  o  pristupawu  izradi  Strate{ke  procene  uticaja  na  `ivotnu 
sredinu Izmena i dopuna  Plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica 
br.5-S/2014,  од 25.8.2014. године( Sl.list.gradaLoznice 6/2014)

2.  Правни основ      

 

     Izmene i dopune Plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica se rade 
na  osnovu  Odluke  o  pristupawu  izradi   Izmena  i  dopuna  Plana  generalne 
regulacije za naseqeno mesto Loznica  br.06-35/14-18-7 od 5.9.2014 godine ( Sl.list 
grada Loznice br.6/2014).

Izve{taj o strate{koj  proceni uticaja na `ivotnu sredinu Izmena i 
dopuna Plana generalne  regulacije za naseqeno mesto Loznica  radi se   :на основу
  -    izradi  Одлуке о приступању  Стратешкe проценe утицаја на  животну средину 
Izmena i dopuna  Plana generalne regulacije  za naseqeno mesto Loznica br  .бр 5-
S/2014,  од 25.8.2014. .године
    -        Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Сл.  гласник “  РС бр 
135/2004 и 88/2010),

-         Закона о процени утицаја на животну средину(„Сл.  гласник “  .  135РС бр /04 и 
88/2010)
- Законa     (" .  ", . 135/04, 36/09 , 72/09  о заштити животне средине Сл гласник РС бр i 
43/2011 -odluka US)
 - a   Закон о планирању    и изградњи (" .  " . 72/09, 81/09-ispr., 64/1Сл гласник РС бр 0-
odluka  US,24/2011,121/2012,43/2013-odluka  US,50/2013-odluka  US  и 98/2013 
-odluka US),  и

3.  Плански основ

        Плански основ и стечену обавезу представља стратегија заштите и 
унапре         ђења животне средине заснована на начелима интегралности и превенције 

         приликом привођења простора намени и изградње објеката на основу процене 
       , ,  утицаја на животну средину свих главних планских решења програма пројеката и  

        активности за спровођење плана нарочито односу на рационалност коришћења 
,         ресурса могуће угрожавање животне средине и ефикасност спровођења мера 
.заштите

      13.      Према члану Закона о стратешкој процени утицаја   на животну средину 
(„ . . “, .88/10 )     :Сл гл РС бр полазне основе стратешке процене обухватају

•            кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим 
  ;плановима и програмима

•           преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које  
  ;се извештај односи
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•          карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да 
   ;буду изложене значајном утицају

•          разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или 
         програму и приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема 

  ;из поступка процене
•         приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту 

     ,    животне средине у плану и програму укључујући варијантно решење 
        нереализовања плана и програма и најповољније варијантно решење са 

   ;становишта заштите животне средине
•       резултате претходних консултација са заинтересованим органима и 

        организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја 
 .стратешке процене

    1.            Кратак преглед садржаја и циљева плана и његов однос са другим
         плановима

Osnovni  ciq  plana  je  definisawe  organizacije  izgradwe,  ure|ivawa, 
opremawa prostora kao  i  definisawe  pravila  ure|ewa i  gra|ewa u skladu sa 
novoplaniranim sadr`ajima - na k.p. br. 655/4 se vr{i promena namene iz prete`ne 
namene  porodi~no  stanovawe  u  prete`nu  namenu  komunalne  povr{ine  radi 
pro{irewa  grobqa  za  sahrawivawe  ~lanova  islamske  zajednice,  dok  je  na  k.p. 
4857/1,  4857/2  i  4857/3  u  K.O.  Loznica  potrebno  izvr{iti  promenu  namene  iz 
prete`ne  namene  vi{eporodi~no  stanovawe  sa  dopunskom  namenom  tercijalne 
delatnosti  u  prete`nu  namenu  porodi~no  stanovawe  sa  dopunskom  namenom 
vi{epori~no stanovawee i tercijalne delatnosti radi izgradwe objekata u svrhu 
socijalnog stanovawa - porodi~nih ku}a i vi{eporodi~nih objekata. 

Odlukom  o  izradi  Izmena  i  dopuna  plana  definisane  su  okvirne  granice 
obuhvata sa kp. br. 655/4 i 4857/2  u K.O. Loznica, a da isti bude uzet u obzir kao 
preliminaran i definisan kona~no prilikom pripreme i stru~ne kontrole Nacrta.

 Obuhvat Izmena i dopuna je pro{iren i na susedne k.p. br. 4857/1 i 4857/3 u K.O.  
Loznica po{to se prethodnim analizama do{lo do zakqu~ka da postoji potreba da 
se porodi~no stanovawe pro{iri i na navedenim parcelama.
 
   Pravni i planski osnov za izradu Izmena i dopuna Plana

Pravni  osnov  za  izradu  Izmena  i  dopuna  Plana  generalne  regulacije  za 
naseqeno mesto Loznica ~ine:

− Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije br. 72/2009, 
81/2009-ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US,  50/2013-
odluka US i 98/2013-odluka US)

     -     Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseqeno 
            mesto Loznica br.06-35/14-18-7 od 5.9.2014.god.

   -     Pravilnik o sadr`ini, na~inu i postupawu izrade urbanisti~kog plana 
        (Sl. glasnik Republike Srbije br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011)

 Planski osnov ~ine:

      - Plan generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica (Sl. list SO Loznica 
br. 3/2014) 

      -Generalni urbanisti~ki plan Loznice-Uskla|ivawe Generalnog plana Loznice 
sa  odredbama  Zakona  o  planirawu  i  izgradwi  (Sl.  list  Grada  Loznica  br. 
12/2013)

      - Prostorni  plan grada Loznice (Sl. List grada Loznice broj 12/2011.)
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     Obuhvat plana

Predmetnim  planom  obuhva}ene  su  katastarske  parcele  br.  655/4,  4857/1, 
4857/2 i 4857/3 u K.O. Loznica. Ukupna povr{ina obuhvata iznosi 1.07.53 ha. Sve 
navedene parcele nalaze se u gra|evinskom podru~ju.

  III  PREGLED POSTOJE]EG STAWA I KVALITETA @IVOTNE SREDINE 
NA PODRU^JU  ZA KOJE SE IZVE[TAJ ODNOSI

 1.1. Na~in kori{}ewa zemqi{ta

         Zemqi{te u okviru predmetnih parcela nije izgra|eno. K.p.  br. 655/4 se u 
katastru nepokretnosti vodi kao zemqi{te u gra|evinskom podru~ju, wiva 1. klase 
i nalasi se neposredno uz postoje}w muslimansko grobqe. K.p. br. 4857/1, 4857/2 i  
4857/3  K.O.  Loznica  su  tako|e  wive  1.  klase,  vode  se  kao  ostalo  zemqi{te  u 
dr`avnoj svojini, a dr`alac je JP "Grad" Loznica, te je zbog takvog statusa odre|
eno  za stanovawe  socijalno  ugro`enih kategorija  stanovni{tva.  Na predmetnom 
prostoru  ne  postoji  nijedan  objekat  niti  arheolo{ko  nalazi{te  koji  podle`u 
za{titi.

1.2. Konfiguracija terena
         Teren je na svim  parcelama ravan.

1.3. Saobra}ajna infrastruktura   
   Postoji kolski i pe{a~ki prilaz svim parcelama. K.p. br. 655/4 se pristupa preko 
postoje}eg  muslimanskog  grobqa (obe parcele bi trebalo objediniti u jednu)  sa 
pristupom iz Ul. Luke Stevi}a. Pristup k.p. br. 4857/1, 4857/2 i 4857/3 K.O. Loznica 
predvi|en  je  iz  Ul.  @elezni~ke,  ali  je  tako|e  Planom  generalne  regulacije 
predvi|ena  izgradwa  saobra}ajnica  sa  severne  i  ju`ne  strane  na  navedenom 
prostoru.

1.4. Komunalna infrastruktura
        Na predmetnoj parceli delimi~no postoji razvod komunalne infrastrukture. 

1.5.1. Vodovodna mre`a       
          Postoji gradska vodovodna mre`a od cevi ND50mm do k.p. br. 4857/1, 4857/2 i 
4857/3 K.O. Loznica, a do muslimanskog grobqa ide  gradska vodovodna mre`a od 
cevi ND100 i 80mm.

1.5.2. Fekalna kanalizacija
        Ne postoji gradska fekalna kanalizaciona mre`a kao ni ki{na kanalizacija.

 1.5.3. Elektroenergetska mre`a
     Postoji izgra|ena niskonaponska mre`a. U blizini zone planiranog socijalnog 
stanovawa  nalaze  se  kablovski  10Kv  vodovi,  a  uz  muslimasko  grobqe  postoje 
izgra|eni nadzemni 10Kv vodovi.

1.5.4. Telekomunikaciona mre`a
     Na predmetnom podru~ju postoji izgra|ena podzemna TT mre`a.

1.5.5. Gasovodna mre`a
     Predmetna  lokacija  se  nalazi  u  zoni  u  kojoj  je  izgra|ena  distributivna 
gasovodna mre`a DN 63 . 
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1.5.6. Toplovodna mre`a
     Predmetna lokacija se nalazi u zoni u kojoj nije izgra|ena toplovodna mre`a. 

2.0. IZVOD IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASEQENO MESTO 
LOZNICA

     Na  k.p.  br.  655/4  je  potrebno  izvr{iti promenu  namene  iz  prete`ne  namene  
porodi~no  stanovawe  u  prete`nu  namenu  komunalne  povr{ine  radi  pro{irewa 
grobqa za sahrawivawe ~lanova islamske zajednice, dok je na k.p. 4857/1, 4857/2 i 
4857/3  u  K.O.  Loznica  potrebno  izvr{iti  promenu  namene  iz  prete`ne  namene 
vi{eporodi~no  stanovawe  sa  dopunskom  namenom  tercijalne  delatnosti  u 
prete`nu  namenu  porodi~no  stanovawe  sa  dopunskom  namenom  vi{epori~no 
stanovawee i tercijalne delatnosti radi izgradwe objekata u svrhu socijalnog 
stanovawa - porodi~nih ku}a i vi{eporodi~nih objekata.
U nastavku je dat izvod iz pravila ure|ewa i gra|ewa iz poglavqa vezanih za 
porodi~no,  vi{eporodi~no  stanovawe  i  tercijalne  delatnosti  u  vancentralnoj 
zoni, kao i za komunalne povr{ine-grobqa, a koje se odnosi na predmetno podru~je 
kada je u pitawu va`e}i Plan generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica.

2.1. Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa porodi~nim 
stanovawem u gradskom urbanom tkivu van centralne zone 

Parcela: 

-minimalna povr{ina parcele  
-za slobodno stoje}e objekte…… …...300 m2 
-za dvojne objekte ……………...........   400 m2 (ako je dvojni objekat na jednoj parceli)
- za dvojne objekte ………………… ..   2h250 m2 (dve parcele)
-za objekte u nizu ………………….. .   250 m2 

-minimalna {irina parcele 
-za slobodno stoje}e objekte…………....12 m 
-za dvojne objekte ………………………..    20 m (2h10m - dve parcele)
-za objekte u nizu ………………………...    6 m 

Indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parceli ………………..…………………………….. 50% 
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..60%
 
Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekata ......……… Po+P+2 
-maksimalna visina objekata 
- do kote slemena......................................…14,0 m 
-spratnost pomo}nog objekta ………………………..P 
-maksimalna visina pomo}nog objekata 
-do kote slemena …......................................  5,0 m 

Horizontalna regulacija: 
- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi .............................. 5,0 m 
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele 
- slobodnostoje}i objekti …………
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele na delu bo~nog dvori{ta prete`no 
severne orjentacije.........................1,5 m 
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-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele na delu bo~nog dvori{ta prete`no 
ju`ne, isto~ne i zapadne orjentacije......…2,5 m 
-dvojni objekti ……………………….........    4,0 m 
- u prekinutom nizu ……………..............      2,5 m 
-rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata 
- slobodnostoje}i objekti ……………   4,0 m 
-dvojni objekti ………………………..        5,0 m 
-u prekinutom nizu …………………..     4,0 m 
-minimalno  rastojawe  dva  objekta  na  parceli  ……..………………………………….. 
4,0 m 
-minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele …..........  8,0 m 
-minimalni procenat zelene povr{ine na parceli …...................…..25%

2.2.  Urbanisti~ki  parametri  za  blokove,  celine  i  parcele  sa 
vi{eporodi~nim stanovawem van centralne zone grada 
 
Parcela: 

-minimalna povr{ina parcele  
-za slobodno stoje}e objekte…………...500 m2 
- za objekte u nizu ………………………..  400 m2 

-minimalna {irina parcele…………..12 m 

Indeks ili stepen zauzetosti "Z" 

-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parceli ………………..……………………………..40% 
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..50%  

Visinska regulacija: 

-maksimalna spratnost objekata ......………… Po+P+4 
-maksimalna visina objekata 
- do kote slemena …………………………  20,0 m 
-spratnost pomo}nog objekta ………………………..P 
-maksimalna visina pomo}nog objekata 
-do kote slemena …………………………    5,0 m 

Horizontalna regulacija: 

- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi .... 5,0 m 
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele 
-za slobodno stoje}e objekte…1/4 h  vi{eg objekta, a ne mawe od 4,0m 
-za objekte u nizu ………………………..         2,5 m 
-rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata 
- slobodnostoje}i objekti ……   1/2 h vi{eg objekta 
-u prekinutom nizu ………………  1/3 h vi{eg objekta
-minimalno  rastojawe  dva  objekta  na  parceli  ……..………………………………….. 
6,0 m  
-minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele ………10,0 m 
-minimalni  procenat  zelene  povr{ine  na  parceli  ……………………………………
20% 
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2.3.  Urbanisti~ki  parametri  za  izgradwu  objekata  na  parcelama  sa 
tercijalnim  delatnostima  u  ostalim  zonama  grada  (vancentralne, 
prigradske, vikend, ruralne zone)

Namena:

-uslu`no-trgovinske delatnosti: 
-robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri, mega-marketi, super-marketi,  
-poslovno-komercijalne delatnosti: 
-banke,  administrativni  centri  lokalne  uprave,  poslovni  objekti  dr`avnih 
organa, poslovni  objekti preduze}a, banke, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti 
za rentirawe 
-turisti~ke aktivnosti: 
-hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteqski objekti 

Parcela:
- minimalna povr{ina parcele................................500 m2
- minimalna {irina parcele....................................20 m

Indeks ili stepen zauzetosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli ............................  70%

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata................................ Po+P+1
- maksimalna visina objekta.......................................15,0 m
- spratnost pomo}nih objekata.....................................P
- maksimalna visina pomo}nog objekata.....................5,0 m

Horizontalna regulacija:

- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi .... 15,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele ............................... 6,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata ............................12,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta na parceli.................................................... 8,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele............................... 12,0 m
- minimalni procenat zelene povr{ine na parceli...............................................20%

2.4.  Urbanisti~ki parametri za grobqa

Za grobqa mogu}a je samo namenska izgradwa i to:

1. Pomo}nih zgrada (maksimalne spratnosti Pr+O), 
2.Grobnih mesta i nadgrobnih spomenika. Sva grobna mesta su tipizirana u pogledu 
dimenzija i obrada koje mogu biti od prirodnih materijala (kamen, mermer i sl.) 
ili  ve{ta~kih  (teraco,  plastificiranih  namaza  i  sl.)  ali  trajnih  i  lakih  za 
odr`avawe, grobna mesta se mogu ozeleniti.  Maksimalne dimenzije spomenika su 
ograni~ene  od  zavisnosti  od  tipa  grobnog  mesta,  a  preduze}e  koje  upravqa 
grobqem  du`no  je  doneti  pravilnik  i  katalog  spomenika  i  sa  istim  upoznati 
korisnike i kamenoresce. Pravilnikom treba obuhvatiti i uslove izvo|ewa gra|
evinskih radova na grobnim povr{inama.
3. Fontana  i  spomen  ~esmi.  Spomen  ~esme  mogu  se  graditi  u  ograni~enom  broju, 
skromnih  dimenzija  i  formi  a  mogu  se  locirati  na  obodu  zelenih  povr{ina  uz 
platoe i saobra}ajnice.
4. Ogra|ivawe,  urbani  mobilijar  i  ozelewavawe.  Sav  urbani  mobilijar  (klupe, 
korpe za otpatke i sl.) mora se pa`qivo odabrati, a bli`i raspored definisati 
kroz projekat ozelewavawa grobqa ~ija je izrada obavezna.
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3.0.  IZMENE  I  DOPUNE  PLANA  GENERALNE  REGULACIJE  ZA  NASEQENO 
MESTO LOZNICA

Na predmetnom podru~ju Izmenama i dopunama se predvi|a promena namene - na k.p.  
br. 655/4 iz prete`ne namene porodi~no stanovawe u prete`nu namenu komunalne 
povr{ine, dok je na k.p. 4857/1, 4857/2 i 4857/3 u K.O. Loznica potrebno izvr{iti 
promenu  namene  iz  prete`ne  namene  vi{eporodi~no  stanovawe  sa  dopunskom 
namenom  tercijalne  delatnosti  u  prete`nu  namenu  porodi~no  stanovawe  sa 
dopunskom namenom vi{epori~no stanovawe i tercijalne delatnosti.

To je uslovilo izmene i dopune grafi~kog dela Plana generalne regulacije i to 
na slede}im grafi~kim prilozima: 

• Na  Grafi~kom  prilogu  3.1  iz  PGR  Loznica-  Plan  funkcionalne 
organizacije naseqa

Izvr{ena  je  promena  namene:  na  k.p.  br.  655/4  iz  prete`ne  namene 
porodi~no stanovawe u prete`nu namenu komunalne povr{ine, dok je na 
k.p.  4857/1,  4857/2  i  4857/3  u  K.O.  Loznica  potrebno  izvr{iti promenu 
namene  iz  prete`ne  namene  vi{eporodi~no  stanovawe  sa  dopunskom 
namenom tercijalne delatnosti u prete`nu namenu porodi~no stanovawe 
sa dopunskom namenom vi{epori~no stanovawe i tercijalne delatnosti
• Na  Grafi~kom  prilogu  3.2  iz  PGR  Loznica  -  Plan  funkcionalne 

organizacije naseqa (Tipi~ne naseqske celine)
Izvr{ena  je  promena  namene:  na  k.p.  br.  655/4  iz  prete`ne  namene 
porodi~no stanovawe u prete`nu namenu komunalne povr{ine, dok je na 
k.p.  4857/1,  4857/2  i  4857/3  u  K.O.  Loznica  potrebno  izvr{iti promenu 
namene  iz  prete`ne  namene  vi{eporodi~no  stanovawe  sa  dopunskom 
namenom tercijalne delatnosti u prete`nu namenu porodi~no stanovawe 
sa dopunskom namenom vi{epori~no stanovawe i tercijalne delatnosti
• Na  Grafi~kom  prilogu  5.5  iz  PGR  Loznica  -  Plan  saobra}aja, 

regulacije i nivelacije, detaqna karta 5.5
K.p. br. 655/4 je definisana kao povr{ina javne namene koja je pridodata 
postoje}em  muslimanskom  grobqu  koje  je  odre|eno  kao  povr{ina  javne 
namene.  Na  prilogu je  za k.p.  655/4  definisana  regulacija  i  odre|ene 
koordinate povr{ine javne namene R15, R15a, R15b i R15c.
• Na Grafi~kom prilogu 6 iz PGR Loznica - Plan povr{ina javne namene
Izvr{ena je promena u pogledu planiranih povr{ina javne namene. K.p. br. 
655/4  je  odre|ena  kao  povr{ina  javne  namene:  komunalne  povr{ine 
(grobqe).

Navedene izmene i dopune u grafi~kom delu plana odnose se samo na podru~je koje 
je  predmet  Izmena  i  dopuna  plana  generalne  regulacije  za  naseqeno  mesto 
Loznica.
Tako|e,  u  narednom  poglavqu  8.0.  Pravila  ure|ewa  i  gra|ewa   su  propisana 
pravila  koja  }e  se  primewivati  i  va`i}e  iskqu~ivo  na  prostoru  u  granicama 
obuhvata  Izmena i dopuna plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica.

                                                                                                                       
4.0. PRAVILA URE\EWA I GRA\EWA

4.1. Saobra}ajna infrastruktura

Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica je 
precizno utvr|ena regulaciona linija, a samim tim povr{ine javne namene.

Prilikom   planirawa  i  projektovawa  internih  saobra}ajnica  (kolske  i 
pe{a~ke  povr{ine),  a  radi pristupa planiranim  objektima  voditi ra~una  o 
slede}em:
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• Kolske  i  pe{a~ke  povr{ine  ili  interne  saobra}ajne  povr{ine 
urediti u skladu sa standardima i propisima u zavisnosti od vrste 
objekata  i odvojiti ih ivi~wacima od ostalih povr{ina.

• Potreban   broj  parking   mesta  obezbediti  u  okviru  parcele.  Za 
stambene i poslovne objekte parkirawe vozila se mora regulisati u 
okviru  parcele.  Potrebno  je  obezbediti  jedno  parking  mesto  ili 
gara`no  mesto  po  jednoj  stambenoj  jedinici.  Neophodan  parking, 
odnosno  gara`ni  prostor,  mora  se  obezbediti  istovremeno  sa 
izgradwom objekta. Mogu}a je izgradwa podzemno-nadzemnih gara`a u 
vi{e nivoa. Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za 
novoizgra|ene objekte je: za trgovinu 1parking mesto na 50m2 prodajnog 
prostora,  za  administr.-poslovne  objekte 1parking  mesto  na  60m2 
povr{ine,  za ugostiteqske objekte 1  parking  mesto na 2 stola sa 4 
stolice,  za  {oping  molove,  hipermarkete  1  parking  mesto  na  50m2 
prodajnog  prostora.  Minimalno  standardno  mesto  za  upravno 
parkirawe putni~kih vozila u okviru stambeno-poslovnih objekata je 
4,8h2,3m, ali se predla`e formirawe ve}ih parking mesta (5,0h2,5m), 
imaju}i  u  vidu  dimenzije  savremenih  automobila.  Dozvoqeno  je 
kori{}ewe  savremenih  tehni~kih  re{ewa  parkirawa:  zavisnog 
sistema  parkirawa  kao  i  kori{}ewe  auto-liftova  prilikom 
projektovawa gara`a.

• Omogu}iti pristup za protivpo`arna vozila. Pristupne saobra}ajnice i 
platoe oko objekta projektovati za nesmetan prilaz vatrogasnih vozila, 
na  osnovu  Pravilnika  o  tehni~kim  normativima  za  pristupne  puteve, 
okretnice  i  ure|ene  platoe  za  vatrogasna  vozila  u  blizini  objekata 
pove}anog rizika (Sl. list SFRJ br. 8/95)

• Obezbediti pe{a~ke trotoare za pristup pe{aka planiranim objektima 
koji moraju imati odgovaraju}u podlogu (betonske plo~e, asfalt). 

• U  skladu  sa  va`e}im  propisima  obezbediti  uslove  za  nesmetano 
kretawe  i  pristup  osobama  sa  invaliditetom,  deci  i  starim  osobama 
tako  {to  }e  se  na  svim  pe{a~kim  prelazima  visinska  razlika  izme|u 
trotoara  i  kolovoza  neutralisati  obarawem  ivi~waka.  Ukoliko  se  u 
prizemqu  objekta  planira  poslovni  prostor  obavezno  obezbediti 
pristup  osobama  sa  invaliditetom  na  kotu  prizemqa,  spoqnim  ili 
unutra{wim rampama minimalne {irine 90 cm i nagiba 8-10%. Planirane 
objekte  uraditi  u  svemu  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  tehni~kim 
standardima pristupa~nosti (Sl. glasnik Republike Srbije, br. 19/12).

4.2.  Vodovodna mre`a

 Koristiti postoje}i prikqu~ak na vodovodnu mre`u.
 Nije dozvoqena izgradwa objekata u zoni od po 0,5 m sa obe strane vodovoda 

(ukupno  koridor  1m).  Pri  izgradwi  u  zoni  ukr{tawa  cevovoda  iskop  vr{iti 
ru~no. Minimalna dubina cevovoda je 1,2 m. Na ostalim delovima ulica za mawe 
cevovode  usaglasiti  trase  cevovoda  sa  ostalim  instalacijama.  Ku}ne 
prikqu~ke re{avati u skladu sa uslovima na terenu pojedina~no ili grupno. 
Kod  mawih  preseka  cevovoda  prikqu~ke  izvesti  direktno  na  distributivni 
cevovod a  kod  ve}ih (Ø200mm i  ve}i)  preko  distributivnog  cevovoda  maweg 
preseka  koji  mo`e  biti  postavqen  u  isti  rov  na  odgovaraju}em  rastojawu. 
Merewe potro{we na 2m od regulacione linije kod porodi~nog stanovawa. [aht 
postaviti  u  parceli  vlasnika.  U  vodomernom  {ahtu  za  vi{eporodi~no 
stanovawe  postaviti  zajedni~ki  vodomer  koji  meri  ukupnu  potro{wu,  a  u 
stambenim jedinicama posebno vodomere i u lokalima. 

 Gradska  mre`a  je  prstenstog  tipa.  Na  mestima  ukr{tawa  uli~nih  cevovoda 
postaviti {ahte sa grupom ventila kojima se mo`e regulisati protok vode po 
ulicama. Ventili se mogu postavqati sa ugradbenim garniturama u zavisnosti 
od  konkretnih  uslova  na  terenu.  Obavezno  na  pogodnim  mestima  ostavqati 
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ispusne  ventile  za  slu~aj  prawa  i  ispirawa  mre`e.  Kao  cevni  materijal 
koristiti PVC ili PEHD cevi odgovaraju}ih profila i za odgovaraju}e radne 
pritiske.  

 Unutra{we instalacije projektovati u skladu sa tehnolo{kim potro{a~ima i 
propisima. 

 Dimenzije cevovoda uskladiti sa potrebama korisnika .  Potrebno je uraditi 
novi,  a  na osnovu hidrauli~kog  prora~una.  Prikqu~ni cevovod mo`e biti od 
PVC , PEHD ili PP materijala.

 Sanitarni dovod do objekta mora biti zaseban od hidrantske mre`e.
 Pritisak u vodovodnoj mre`i je stati~ki 4,5 - 5,0 bara, radni pritisak oko 3,5 -  

4 bara.
 Kroz {aht za sme{taj vodomera nije dozvoqeno provla~ewe drugih instalacija.

4.3. KANALIZACIONA MRE@A
4.3.1. Fekalna kanalizacija
 [irina za{titnog pojasa du` ~itave trase cevovoda iznosi 5,00 m (po 2,50 m sa 

jedne  i  druge  strane  cevovoda  u  odnosu  na  osu).  Ovo  se  odnosi  na  fekalnu 
kanalizaciju  u  zoni  glavnih  kolektora   kao  i  potisnog  cevovoda  fekalne 
kanalizacije od glavne crpne stanice do postrojewa za preradu otpadne vode  u 
Loznici.  U ovom pojasu nije dozvoqeno gra|ewe objekata bilo koje vrste sem 
putne  privrede.  Paralelno  vo|ewe  vodova  elektroenergetike,  telefonije, 
gasa,  vodovoda  i  dr.  u  odnosu  na  kolektor  dozvoqeno  je  na  2,50  m  od  ose 
cevovoda.  Kod  ukr{tawa   sa  drugim  instalacijama  obezbediti  minimalni 
visinski razmak od 0,50 m i to pod uglom od 90° ili tupim uglom. 

 Minimalna  {irina  rova  u  dnu  treba  da  bude  jednaka  D+2*0,30  m  gde  je  D 
spoqa{wi  pre~nik  cevi.  Kod  dela  trase  cevovoda  koji  se  nalazi  u  okviru 
regulacije ulice (putno zemqi{te) prilikom kopawa rova asfalt, beton i sl. 
odbacuje se na jednu stranu ili utovara u kamione i odvozi na deponiju, a zemqa 
iz iskopa na drugu. Levo i desno od rova mora se ostaviti prolaz od najmawe 1.0 
m ~ime se posti`e to da iskopana zemqa ne optere}uje stranu rova kako nebi 
izazvala obru{avawe u rov. Minimalna {irina radili{ta je 6,00 m. Kod ve}ih 
dubina  iskopa   potrebna  je  i  ve}a  {irina  radili{ta.  Na  delu  gde  }e  se 
postaviti  potisni  cevovod  mo`e  se  u  isti  rov  postaviti  i  gravitacioni.  Za 
cevovod koji je trasiran van pojasa regulacije ulice (dvori{ta, ba{te, wive) 
prilikom kopawa rova prvi slojevi humusa se odbacuju na jednu stranu a zemqa 
na  drugu.  U  zemqi{tu  u  kome  postoji  opasnost  od  obru{avawa,  ili  ako  se 
sastoji od finog peska i {qunka, obavezna je podgrada i to od drvene gar|e za 
mawe dubine ili od ~eli~ne (Krings-verbau oplate ili Larsenovih talpi ) za 
ve}e dubine.  

 Pri  prolasku  ispod  puta,  kolektor  postaviti  u  za{titnu  ~eli~nu  cev  ve}eg 
pre~nika,  pri ~emu rastojawe od kolovoza do ivice obloge cevi ne sme biti 
mawe od 2,00 m. Na delovima trase na kojima }e se cevovod na}i ispod nivoa 
podzemne vode potrebno je isti za{tititi anker blokovima od isplivavawa, 
tako|e  proveriti nosivost terena  u  blizini  crpne  stanice  koje  je  mo~varnog 
tipa.  Zbog  aksijalnih  sila  koje  nastaju  u  horizontalnim  ili  vertikalnim 
skretawima, predvideti anker blokove koji }e preuzeti iste i preneti na tlo. 
Obratiti posebnu pa`wu na vodopropusnost cevovoda kao i spoja {ahta i cevi. 
Obavezno  vr{iti  probe  na  vodopropusnost  cevovoda  (zaptivenost),  isto  se 
mo`e vr{iti na vi{e na~ina. Sipawem vode u deonice cevovoda i odre|ivawem 
vremena  ispitivawa  proveravati  spojeve  na  curewe  ili  stavqawem  pod 
pritisak  deonica  vazduha  uz  dodavawe  dima  ili  sipawe  stanci  koje 
dezodori{u vazduh i sa~iwavawem zapisnika o probi. 

 Na  gra|evinskim  parcelama  na  kojima  je  planom  namene  povr{ina  po  PGR-u 
predvi|ena daqa gradwa budu}i objekti moraju biti udaqeni minimalno 2,50 m 
od ose cevovoda. 

 Na  svim  prelomima  trase  po  horizontali  i  vertikali  predvideti  izgradwu 
revizionih  {ahtova.  Isti  moraju  biti  od  PEHD  materijala  ili  od 
prefabrikovanih betonskih elemenata ili liveni na licu mesta. 
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 Ukr{tawe   fekalne  kanalizacije  sa  predmetnom  prugom  ili   putem  se  mora 
izvesti  iskqu~ivo  mehani~kim  podbu{ivawem  ispod  trupa  puta  ili  pruge, 
upravno na pravac u propisanoj za{titnoj cevi. Minimalna dubina predmetnih 
instalacija i za{titnih cevi od najni`e gorwe kote kolovoza do gorwe kote 
za{titne cevi iznosi 1,35 m. Nije dozvoqeno da se povr{inska voda upu{ta u 
cevovod.  

 Izgraditi  f       .  екалну канализациону мрежу по сепаратном систему Gustina 
stanovawa je u zavisnosti od namene prostora na kome se gradi i slivnog podru~ja.

 Kao cevni materijal koristiti   ПВЦ или PEHD  cevi odgovaraju}ih profila i za 
odgovaraju}e  .услове уградње  

 Trasa  cevovoda,  fekalne  kanalizacije,    ,пролази осовином улица  a  ki{ne 
kanalizacije pored fekalne u kolovozu sa jedne ili druge strane.

   Трасе дефинисати пrostorno  u  drжavnom  koordinatnom  sistemu  i  prikazaти u 
пlanu obeleжavaњa   . у погодној размери

      Вишак земље одвести на градску депонију ili prema uputstvu nadzornog organa.
        . У шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима
         .Шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење
    .У шахтовима изградити кинете
 Mогућа je етапна  (фазна ) .изградња  
               . Пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски колектор
 Saobraћajna  signalizacija  na  gradiliшtu  u  zoni  graђevinskih  radova  mora  se 

postaviti u svemu prema Zakonu o bezbednosti saobraћaja na putevima (Sl. list 
SFRJ 63/80), prateћim Pravilnicima . 

 Odobrewe o postavqawu gradili{ne saobra}ajne signalizacije izdaje nadle`ni 
organ Op{tine. 

          .Нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта
 Obavezno  je  da  se  pre  po~etka  izvo|ewa  radova  investitor  obrati  posebnim 

zahtevom za  odre|ivawe  nadzornog  organa  ispred ED  koji  }e  pratiti  izvo|ewe 
radova.

 Iskop i zatrpavawe u blizini kablova izvodiти iskqu~ivo  ru~no.
           На делу улице са асвалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода  

     .поставити обавезно подбушивањем без пресецања асфалта
           На делу улице где није асфалтни коловозни застор извршити прекопавање са  

    .заменом материјала у профилу улице
        . 25    Опсецање асвалта извршити равним ивицама ширине по мин цм са обе стране  

    . шире од ширине ископа рова
      80  . Збијеност завршног слоја мора износити МПа
     . Збијеност проверити испитивањем кружном плочом
           Извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП ГРАД 

         . која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно стање
            На делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног коловозног 

           застора исто тако испитати узорак асвалтне мешавине и такође доставити на увид 
 .истог извештаја

         Сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова  
     .инвеститор мора урадити о свом трошку

        17  10    Висина накнаде за употребу јавног пута члан тачка Закона о јавним путевима  
( .    . 101/2005 )    .Сл гласник РС бр биће регулисан посебним уговором

 Pre po~etka radova izvr{iti snimawa i obele`avawa trasa postoje}ih podzemnih 
komunalnih  instalacija  ukoliko  ih  ima  i  prijaviti  po~etak  radova  nadle`nim 
javnim preduze}ima.

 Ukoliko se tokom izvo|ewa radova bude nai{lo na arheolo{ke predmete izvo|a~ 
je du`an da prekine izvo|ewe radova da preduzme mere obezbe|ewa nalazi{ta i 
da o tome obavesti nadle`ni zavod .

 Obezbediti nesmetano kretawe dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica 
na delovima na kojima se odvija pe{a~ki saobra}aj.
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4.3.2. Ki{na kanalizacija

 S obzirom na trenutno stawe potrebno je urediti idejni projekat odvo|ewa ki{nih 
voda za urbani deo koji }e gradske vlasti definisati.  U tom projektu bi bile 
definisani pravci primarne i sekundarne mre`e.  Potrebno je pre}i na separatni 
sistem kanalisawa u {to ve}em procentu. 

 Prilikom  rekonstrukcije  ulica  potrebno  je  i  sagledati  mogu}nost  odvo|ewa 
ki{nih voda. 

 Prilikom izgradwe ki{ne kanalizacije koristiti cevni materijal koji odgovara 
uslovima za konkretnu situaciju ( PVC , PEHD ili betonske cevi). Neophodno je da 
brzine vode u cevovodu budu takve da ne naru{avaju kvalitet cevovoda tj. da budu 
u granicama koje preporu~uju proizvo|a~i.  Potrebno je obezbediti potreban broj 
revizionih otvora koji mogu  biti od prefabrikovanih  elemenata  ili liveni na 
licu mesta. Uliv u recipijent obezbediti da ne erodira isti.  Prilikom izrade 
dokumentacije koristiti parametar intenziteta  ki{e od  i=150 l/s/ha.

4.4. Elektroenergetska mre`a

         Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних 
      .пројеката у складу са важећим законским прописима

    ,     ,  Трафостаницу градити као МБТС порталну од челичних профила алуминијумско 
    .     стубну бетнску ТС или зидану Удаљеност енергетског трансформатора од суседних 

    3објеката мора износити најмање m;
         ,   ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта просторија мора 

         "  испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега Правилника о  
        техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 

" (" .  " . 74/90);пожара Сл лист СФРЈ бр
      10 kV  ; трафостанице градити за рад на напонском нивоу и    код избора локације ТС 

   :         водити рачуна о следећем да буде постављена што је могуће ближе тежишту 
;       ,     оптерећења да прикључни водови буду што краћи а расплет водова што 

;          ;  једноставнији о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме о 
        .;   могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл о присуству 

      ;      подземних и надземних инсталација у окружењу ТС и утицају ТС на животну 
.средину

 Полагање каблова

 35  kV   10  kV        и мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно 
          , полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима а  

         ;на периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима
         0,7m     10 kV,дубина укопавања каблова не сме бити мања од за каблове напона до  

 1,1m   35 kV;односно за каблове
     0,5m      1m  електроенергетску мрежу полагати најмање од темеља објеката и од 

,         ;коловоза где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама
               укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у  

 ,          бетонски канал односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално 
 ,          . избушен отвор тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута Вертикални 

          размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да 
  0,8m;износи најмање

     ( ,    међусобни размак енергетских каблова вишежилних односно кабловског снопа три 
 )         ,  једножилна кабла у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења али не 

     0,07m   ,  0,2m  . сме да буде мањи од при паралелном вођењу односно при укрштању Да 
         ,    се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују између каблова може  

       ,      целом дужином трасе да се постави низ опека које се монтирају насатице на  
   1m;међусобном размаку од
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        при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
   0,5m     1  kV,  10  kV   20  kV,   1m  растојање мора бити за каблове напона и односно за 

  35 kV;каблове напона
         при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити 

  0,5m,           30веће од а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 0, по 
   90могућству што ближе 0,       45а ван насељених места најмање 0.   По правилу 

      ;електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова
          није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви 

  ;водовода и канализације
         хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви 

    0,5m   35 kV,   0,4m  треба да износи најмање за каблове односно најмање за остале 
.каблове

  ,          при укрштању енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне 
       0,4m   35 kV, или канализационе цеви на растојању од најмање за каблове односно 

       0,3m   ;најмање за остале каблове
              уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима  

      ;енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев
         није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод 

 ;  цеви гасовода и         размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
        0,8m,   паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима односно изван  

  1,2m.        0,3m      насељених места Размаци могу да се смање до ако се кабл положи у 
    2m        заштитну цев дужине најмање са обе стране места укрштања или целом дужином 

 .паралелног вођења
        Извођење надземних водова

     (  )    нисконапонски самоносећи кабловски склоп НН СКС монтирати на бетонске стубове 
   40m.           ;са размаком до Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде

             није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер осим у заштитној  
;цеви

             вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на  
 ,          изузетне случајеве ако се друга решења не могу технички или економски оправдати  

(             сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције 
         3m    20најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од за водове до  

kV,    5m      20 kV);односно мање од за водове напона већег од
          у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана 

,             изолација а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи 
 ,      ;број људи потребна је и механички појачана изолација

            није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив 
 (  , ,   .);материјал складишта бензина уља експлозива и сл

            на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална  
        3,0m,   сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за а износи најмање 

15,0m;
        ,    одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката као и укрштање 

         електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у 
        складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

     1  kV  400 kV ( .    .електроенергетских водова називног напона од до Сл лист СФРЈ бр  
65/88);  и

       заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 
          инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у  

  "        складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од  
 " ( .   . 11/96).атмосферског пражњења Сл лист СРЈ бр

4.5. TT mre`a 
• Za prikqu~ewe novih objekata na TT mre`u obratiti se ,,Telekom 

Srbija,, AD, RC Loznica. 
• Pre bilo kakvih radova pismeno se obratiti  ,,Telekom Srbija,, AD, 

RC  Loznica  radi  ta~nog  obele`avawa  TT  kablova  i  izvr{ewa 
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potrebnih izme{tawa TT izvodnog stubi}a i dela trase TT podzemnog 
kabla, prema uslovima ,,Telekom Srbija,, AD.

• celokupna TT mre`a mora biti kablirana, do telefonskih izvoda;
• dubina polagawa mora biti najmawe 0,8m;
• rastojawe planiranih kablova od ostale postoje}e infrastrukture 

mora  biti  prema  pribavqenim  uslovima,  a  od  planirane 
infrastrukture prema va`e}im propisima;

• TT mre`u polagati u zelenim pov{rinama pored troroara i kolovoza, 
ili ispod trotoara na rastojawu najmawe 0,5m od regulacione linije;

• pri  ukr{tawu  sa  saobra}ajnicom  kabl  mora  biti  postavqen  u 
za{titnu cev, a ugao ukr{tawa treba da bude 90˚;

• pri  paralelnom  vo|ewu  sa  elektroenergetskim  kablovima,  najmawe 
rastojawe mora biti 0,5m za kablove napona 1 kV, 10 kV i 20 kV, odnosno 1m 
za kablove napona 35 kV;

• pri ukr{tawu sa energetskim kablovima najmawe rastojawe mora biti 
ve}e od 0,5m, a ugao ukr{tawa treba da bude u naseqenim mestima 
najmanje  30˚,  po  mogu}stvu  {to  bli`e  90.  Po  pravilu 
telekomunikacioni kabl se pola`e iznad energetskih kablova;

• ukoliko ne mogu da se postignu razmaci iz prethodno navedene dve 
ta~ke na tim mestima se energetski kabl provla~i kroz za{titnu cev, 
ali i tada razmak ne sme da bude mawi od 0,3m;

• pri paralelnom vo|ewu sa cevima vodovoda, kanalizacije, gasovoda i 
toplovoda najmawe  rastojawe  mora biti 1m.  Pri  ukr{tawu,  najmawe 
rastojawe mora biti 0,5m. Ugao ukr{tawa treba da bude 90˚;

• telekomunikacioni  kablovi  koji  slu`e  iskqu~ivo  za  potrebe 
elektrodistribucije  mogu  da  se  pola`u  u  isti  rov  sa  energetskim 
kablovima,  na  najmawem  razmaku  koji  se  prora~unom  poka`e 
zadovoqavaju}i, ali ne mawem od 0,2m;

• telekomunikacionu  mre`u  graditi  na  osnovu  glavnih  projekata  u 
skladu sa va`e}im zakonskim propisima; 

• u  naseqima sa ve}om gustinom stanovawa  kablovska kanalizacija se 
izgra|uje u trotoarima ulica sa `utim PVC cevima  F 110 mm u rovu 
{irine prema broju cevi u jednom redu i dubine min 0,6 m od ivice 
zadwe cevi. Du` trase se planiraju standardna kablovska okna na 
rastojawu prema potrebnim granawima mre`e a posebno raskrsnicama 
i na mestima prelaza ispod kolovoza.;

• Kroz istu kablovsku kanalizaciju se mogu provl~iti kablovi svih 
vrsta informacionih sistema.

                           Postavqawe antenskih stubova RBS mobilne telefonije
• Na  podru~ju  obuhva}enom  Planom,  mogu}e  je  postavqawe  antenskih 

stubova i sli~nih infrastrukturnih ure|aja i sparava,  uz uslov da 
wihova ukupna visina ne prema{uje 35 m. U slu~aju kada se antenski 
stubovi  i  sli~ni  infrastrukturni  ure|aji  i  sprave  postavqaju  na 
objekte visokogradwe wihova visina ne sme prelaziti 5m. Antenski 
prijemnici/predajnici  u  prenosnim  mre`ama,  radiorelejna, 
televizijska,  radijske  i  ostale  stanice  mogu  postaviti  u  podru~ju 
obuhva}enom Planom na postoje}e i planirane objekte, pod uslovom da 
veli~inom i oblikom ne naru{e eventualne izlo`ene vizure, te da se 
odgovaraju}im elaboratom o uticaju na `ivotnu sredinu doka`e da 
naro~ito elektromagnetno zra~ewe ne}e {tetno uticati na zdravqe 
qudi i ostalih `ivih bi}a, a prema Pravilniku o granicama izlagawa 
nejonizuju}im  zra~ewima  (,,Sl.glasnik  RS,,  br.  104/2009)  Za  bazne 
radiostanice sa antenama postavqenim na slobodnostoje}i antenski 
stub  (na  tlu)  defini{e  se  dozvoqena  udaqenost  od  stambenih 
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objekata i od zone izgradwe stambenih objekata i to: vrednost visine 
stuba  (bez  nosa~a  antetne  i  antene)  za  stubove  visine  do  30m  i 
vrednost od 30 m za stubove visine preko 30 m

• Slobodnostoje}i antenski stub se mo`e postaviti i na rastojawima 
mawim  od  gore  navedenih,  uz  pribavqawe  saglasnosti  vlasnika 
susednih parcela.

• Antenski  stubovi  sa  antenama  ne  mogu  se  postaviti  u  zonama 
naseqskih  centara,  {kola,  domova,  pred{kolskih  ustanova, 
porodili{ta,  bolnica,  de~ijih  igrali{ta,  turisti~kih  objekata, 
verskih objekata, u zonama za{tite nepokretnih kulturnih dobara; na 
povr{inama  neizgra|enih  parcela  namewenih,  prema  urbanisti~kom 
planu, za navedene namene - u radijusu od minimalno 100 m.

• Minimalno rastojawe izme|u dva slobodnostoje}a antenska stuba je 
1000m.

  4.6. Gasovodna mre`a 

Potrebno je gasovod i gasovodne objekte tretirati kao ste~enu obavezu u prostoru 
i  shodno  odredbama  Pravilnika  o  uslovima  za  nesmetan  i  bezbedan  transport 
prirodnog  gasa  gasovodima  pritiska  ve}eg  od  16  bara  (Sl  glasnik  RS  37/13)  i 
Internih tehni~kih pravila za projektovawe i izgradwu gasovodnih objekata na 
sistemu JP Srbija-gas (Novi Sad,  oktobar 2009.god),  i  po{tovati sva propisana 
rastojawa od gasnih instalacija, a posebno:

• Izgradwa  novih  objekata  ne  sme  ugroziti  stabilnost,  bezbednost  i 
pouzdan rad gasovoda

• Zabraweno je graditi objekte namewene za stanovawe ili boravak qudi, 
na rastojawima mawim od 30m

• Minimalno  potrebno  rastojawe  pri  ukr{tawu  podzemnih  linijskih 
infrastrukturnih objekata sa gasovodom je 0,5m

• Minimalna rastojawa od puteva, podzemnih linijskih infrastrukturnih 
objekata predvideti u skladu sa ~l. 19 navedenog Pravilnika

• Na ukr{tawu gasovoda sa putevima ugao ose gasovoda prema putu mora 
iznositi izme|u 60° i 90°

• Minimalna dubina ukopavawa gasovoda, merena od gorwe ivice cevi je 
0,8m  za  klasu  lokacije  I,  1,0m  za  klasu  lokacije  II,  III i  IV,  a  kod 
ukr{tawa  sa  putevima  je  1,35m  do  gorwe  kote  kolovozne  konstrukcije 
puta

• Mere za{tite izgra|enog gasovoda (ru~ni i/ili ma{inski iskop, postupak 
u slu~aju o{te}ewa gasovoda i sl.) se daju u postupku pribavqawa uslova 
za izdavawe lokacijske dozvole i izrade tehni~ke dokumentacije.

4.7. Op{ta pravila gra|ewa objekata
        Uvodno razmatrawe

Pravilima gra|ewa definisani su uslovi i elementi urbanisti~ke regulacije u 
procesu implementacije urbanisti~kog plana.  Sva pravila koja su definisana u 
narednim  poglavqima,  data  su  kao  maksimalne  mogu}nosti,  dok  se  konkretni 
uslovi za izgradwu defini{u na osnovu sadejstva svih parametara zajedno. 

NAMENA

U  okviru  plana  definisane  su  namene  koje  se  mogu  obavqati  na  pojedina~nim 
parcelama  i  objektima.  Pravila  organizacije  prostora  definisana  su  kroz 
zastupqenost i intenzitet kori{}ewa prostora u okviru odre|ene funkcije. Tako 
se  mogu  razlikovati  prete`na  namena,  dopunska  namena  i  prate}a  namena  kao 
funkcije planirane na nekom prostoru. 
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Prete`na  namena se defini{e kao aktivnost tj. namena koja prete`no u~estvuje u 
organizaciji  prostora.  Radi  realizacije  ve}eg  broja  interesa  prete`na  namena 
mo`e imati i dopunsku namenu koja, po potrebi, mo`e dopuwavati prete`nu namenu 
(ukoliko su kompatibilni sadr`aji) ili je u potpunosti zameniti. 
Tabela kompatibilnih namena

Prete`na namena Kompatibilne namene

Porodi~no stanovawe Tercijalne delatnosti 
(poslovno-
komerc.,trgovinsko-uslu`ni 
sadr`aji i turist. 
delatnosti)
Vi{eporodi~no stanovawe
Zelene rekreativne 
povr{ine

Vi{eporodi~no stanovawe Tercijalne delatnosti 
(poslovno-
komerc.,trgovinsko-uslu`ni 
sadr`aji i turist. 
delatnosti)
Zelene rekreativne 
povr{ine

Tercijalne delatnosti 
(poslovno-
komerc.,trgovinsko-uslu`ni 
sadr`aji i turist. 
delatnosti)

Vi{eporodi~no stanovawe
Zelene rekreativne 
povr{ine

Pravila gra|ewa za javne prostore

Javni gradski ili urbani prostor definisan je regulacionim linijama blokova koji 
ga okru`uju i ~ine ga otvoreni prostor i elementi fizi~kih struktura blokova 
(objekti na parcelama uz regulacionu liniju).
Javni  gradski  prostori  su  trgovi,  parkovi,  skverovi,  uli~na  raskr{}a, 
saobra}ajnice, pe{a~ke ulice, {etali{ta, kejovi.

Pravila gra|ewa za blokove

Blok  je  prostor  u  postoje}em  ili  planiranom  urbanom  tkivu  definisan 
regulacionom linijom koja razdvaja povr{ine javne namene (ulica, trg,  skver) od 
prostora namewenog za izgradwu (povr{ine za ostale namene). 

Pravila za parcele

Na  ve}em  broju  katastarskih  parcela  mo`e  se  obrazovati  jedna  ili  vi{e  gra|
evinskih parcela,  na na~in i pod uslovima utvr|enim u planskom dokumentu,  na 
osnovu  projekta  preparcelacije.  Na  jednoj  katastarskoj  parceli  mo`e  se 
obrazovati ve}i broj gra|evinskih parcela, na na~in i pod uslovima utvr|enim u 
planskom dokumentu, na osnovu projekta parcelacije.
Gra|evinska  parcela  je  prostor  na  kojem  je  mogu}a  izgradwa  objekta  ukoliko 
ispuwava uslove:
-da se nalazi na prostoru na kojem je planirana izgradwa;
-da ima pristup na javnu povr{inu (ulica, trg, skver).
Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti za parkirawe vozila.
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Gra|evinska parcela definisana je regulacionom linijom prema javnom prostoru, 
me|nim linijama prema susednim parcelama i analiti~ko-geodetskim elementima 
prelomnih ta~aka.
Svaka  katastarska  parcela  mo`e  se  transformisati  u  skladu  sa  Zakonom  i 
urbanisti~kim planom.
Postoje}a jedna ili vi{e parcela mogu se deliti na dve ili vi{e gra|evinskih 
parcela (preparcelacija) pod slede}im uslovima:
- podela se mo`e vr{iti u okviru granica jedne ili vi{e postoje}ih parcela;
- sve novoformirane parcele moraju imati pristup na javni prostor;
- novoplanirane parcele se formiraju na osnovu urbanisti~kih parametara 
definisanih za odre|eni tip izgradwe i namenu;
- podelom se ne mogu formirati parcele ispod dozvoqenih minimalnih 
urbanisti~kih parametara.
Mogu}e je preparcelacijom formirati kolsko-pe{a~ku povr{inu kao vezu sa javnom 
povr{inom, a radi pristupa parceli.
Dve  ili  vi{e  postoje}ih  parcela  mogu  se  spajati  u  jednu  gra|evinsku  parcelu 
(parcelacija) pod slede}im uslovima:
-  spajawe  se  mo`e  vr{iti  u  okviru  granica  celih  parcela,  s  tim  da  granica 
novoformirane parcele obuhvata sve parcele koje se spajaju;
-  za  novoformiranu  gra|evinsku  parcelu  va`e  urbanisti~ki  pokazateqi 
definisani za odre|eni tip izgradwe i namenu.
Parcele sa {irinom fronta ispod dozvoqenog i nepravilne forme ne mogu biti 
gra|evinske  parcele.  U  posebnim  slu~ajevima,  kao  npr.  za  postavqawe 
elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata i ure|aja,  veli~ina parcele 
mo`e biti mawa od povr{ine propisane planom, pod uslovom da postoji pristup 
objektu odnosno ure|aju radi odr`avawa. Tako|e, izuzetak od ovog pravila su ve} 
formirane  parcele  ranijim  planovima  i  izvr{enom  (pre)parcelacijom,  odnosno 
povr{ina  parcele  mo`e  biti  mawa  od  predvi|ene  samo  ukoliko  je  ranijim 
postupcima zemqi{te (pre)parcelisano koriste}i  druge parametre za veli~inu 
parcele.
Mo`e se vr{iti preparcelacija i parcelacija na podru~ju za koje postoji obavezna 
izrada plana ni`eg reda i pre wegovog dono{ewa. 

Pravila gra|ewa za objekte

 Planirani objekat se mo`e graditi iskqu~ivo u granicama sopstvene parcele i 
nije  dozvoqena  gradwa  objekta  i  wegovih  delova  na  vi{e  parcela.  Izgradwa 
objekta na parceli definisana je slede}im elementima: gra|evinskim linijama, 
visinom objekta, spratno{}u objekta, odnosom objekta prema susednim parcelama, 
odnosom objekta prema objektima na susednim parcelama, indeksom ili stepenom 
iskori{}enosti. 
Sve  gra|evinske  linije  koje  odre|uju  polo`aj  planiranog  objekta  na  parceli 
defini{u se tako da ne predstavqaju smetwu funkcionisawu objekta na parceli, 
da  omogu}e  nesmetano  postavqawe  nnfrastrukturne  mre`e  i  da  ne  ugroze 
funkcionisawe i stati~ku stabilnost objekata na susednim parcelama. Sve gra|
evinske  linije  defini{u  maksimalne  granice  gradwe  koje  odre|uju  odnos 
planiranog  objekta prema  objektima na  susednim parcelama  i  u  okviru kojih  se 
locira gabarit objekta. Gabarit objekta mo`e biti mawi u odnosu na maksimalne 
granice gradwe (zonu izgradwe definisanu gra|evinskim linijama). Polo`aj gra|
evinske linije u odnosu na planiranu regulacionu liniju prikazan je na grafi~kom 
prilogu  Plan  saobra}aja,  regulacije  i  nivelacije.  Na  grafi~kom  prilogu  Plan 
saobra}aja,  regulacije  i  nivelacije  prikazane  su  minimalne  {irine  regulacije 
saobra}ajnica, a ukoliko ima mogu}nosti one mogu biti i {ire.
Gra|evinska linija  podzemnih  eta`a  je  linija  kojom se  utvr|uje  linija  gra|ewa 
podzemnih delova objekata.  Podzemna gra|evinska linija mo`e se poklapati sa 
granicom  parcele  prema  susednim  parcelama,  ali  se  mora  voditi  ra~una  o 
konstruktivnoj stabilnosti i bezbednosti susednih objekata. 
Gra|evinski elementi ispod kote trotoara, podrumske eta`e i stope temeqa ne 
mogu prelaziti granicu sopstvene parcele.
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Gra|evinska  linija  prizemqa  je  linija  prizemnog  dela  objekta  u  odnosu  na 
definisanu gra|evinsku liniju objekta.
Gra|evinske linije defini{u se u odnosu na: regulacionu liniju parcele, granice 
susednih bo~nih parcela, granicu susedne unutra{we parcele. Gra|evinska linija 
objekta  prema  regulacionoj  liniji  je  definisana  na  grafi~kom  prilogu  Plan 
saobra}aja, regulacije i nivelacije.
U odnosu na gra|evinske linije objekta prema granicama susednih bo~nim parcela 
objekti  mogu  biti  postavqeni:  u  neprekinutom  nizu,  u  prekinutom  nizu,  kao 
slobodnostoje}i objekti.
Posebnim pravilima definisani su elementi i rastojawa za svaki tip izgradwe i 
namenu parcele.
Objekti postavqeni u neprekinutom nizu dodiruju se svojim bo~nim stranama, {to 
zna~i da rastojawe izme|u objekata iznosi 0,0 m. 
Slobodnostoje}i objekti su  objekti ~ije  gra|evinske  linije  ne  dodiruju  granice 
bilo koje od susednih parcela. Minimalno rastojawe od susednih bo~nih parcela i 
od objekata na susednim parcelama je definisano posebnim pravilima gra|ewa u 
zavisnosti od polo`aja u nasequ i namene.
Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih vi{espratnica iznosi najmawe polovinu 
visine  vi{eg  objekta.  Ukoliko  na  susednoj  parceli  nema  izgra|enog  objekta, 
novoplanirani objekat mora biti udaqen od bo~ne granice te susedne parcele 1/4 
(~etvrtinu)  visine,  a  ne  mawe  od  4,0m.  U  tom slu~aju  se  dozvoqavaju  otvori  za 
dnevno osvetqewe na fasadi orjentisanoj  prema susednoj  parceli na kojoj  nema 
izgra|enog objekta. Ukoliko na susednoj parceli postoji izgra|en objekat, wihova 
me|usobna udaqenost umesto polovine visine vi{eg objekta mo`e biti smawena na 
1/4  (~etvrtinu)  visine,  a  ne  mawe  od  4,0m,  ako  objekti  na  naspramnim  bo~nim 
fasadama  ne  sadr`e  otvore  na  prostorijama  za  stanovawe  (kao  i  ateqeima  i 
poslovnim  prostorijama).  U  tom  slu~aju  je  na  tim  fasadama  mogu}e  formirawe 
prozorskih otvora jedino pomo}nih nestambenih prostorija. 
U blokovima sa tipom izgradwe u prekinutom nizu na novoplaniranim objektima 
mogu  se  formirati  prozorski  otvori  stambenih  prostorija  iskqu~ivo  ako  je 
rastojawe izme|u objekata ve}e od 1/3 visine (tre}ine visine) vi{eg objekta. Ako je 
rastojawe  mawe  dozvoqava  se  formirawe  prozorskih  otvora  pomo}nih 
nestambenih prostorija. Kod ovog tipa izgradwe nisu dozvoqeni ispadi, erkeri i 
terase prema susednim parcelama.
Pri izgradwi vi{espratnica i objekata koji se grade u neprekinutom nizu, na novom 
objektu se ostavqa svetlarnik iste veli~ine i simetri~an svetlarniku postoje}eg 
objekta. Uslov za odre|ivawe povr{ine svetlarnika je  minimalno 1,0 m2 po eta`i 
objekta, pri ~emu on ne mo`e biti mawi od 3m2. Najmawa visina parapeta otvora u 
svetlarniku je 1,8 m.
Gra|evinski elementi (erkeri,  doksati,  balkoni,  ulazne nadstre{nice sa i bez 
stubova,  nadstre{nice  i  sl.)  na  nivou  prvog  sprata  mogu  da  pre|u  gra|evinsku 
liniju (ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) 
i to;
-  na  delu  objekta  prema  predwem  dvori{tu  -  1,20  m,  ali  ukupna  povr{ina  gra|
evinskih elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad prizemqa;
- na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no severne orijentacije (najmaweg 
rastojawa  gra|evinske  linije  od  bo~ne  granice  od  2,00  m)  -  0,50  m,  ali  ukupna 
povr{ina  gra|evinskih  elemenata  ne  mo`e  pre}i  30%  bo~ne  fasade  iznad 
prizemqa;
- na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no ju`ne orijentacije (najmaweg 
rastojawa  gra|evinske  linije  od  bo~ne  granice  od  2,50  m)  -  0,90  m,  ali  ukupna 
povr{ina  gra|evinskih  elemenata  ne  mo`e  pre}i  30%  bo~ne  fasade  iznad 
prizemqa;
- na delu objekta prema bo~nom dvori{tu ostalih orijentacija (najmaweg rastojawa 
gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,8 m, ali ukupna povr{ina gra|
evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa;
- na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa gra|evinske linije 
od zadwe granice parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 30% stra`we fasade iznad prizemqa;
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-  kod  vi{espratnih  objekata  vi{eporodi~nog  stanovawa  i  objekata  tercijalnih 
delatnosti gorenavedeni ispadi prema susednim bo~nim parcelama dozvoqeni su 
iskqu~ivo  ako  se  zadovoqi  uslov  minimalnog  rastojawa  gra|evinske  linije  do 
bo~ne granice parcele definisan posebnim pravilima gra|ewa 
-  kod  vi{espratnih  objekata  vi{eporodi~nog  stanovawa  i  objekata  tercijalnih 
delatnosti gorenavedeni ispadi prema zadwem dvori{tu mogu se graditi uz uslov 
da se obezbedi minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta do zadwe granice 
parcele definisan posebnim pravilima gra|ewa.
Gra|evinski  elementi  na  nivou  prizemqa  mogu  pre}i  gra|evinsku  liniju 
(ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to:
- izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kad najmawa {irina trotoara iznosi 3,00 
m, a ispod te {irine trotoara nije dozvoqena izgradwa ispada izloga lokala u 
prizemqu;
- izlozi lokala - 0,90 m po celoj visini u pe{a~kim zonama;
- transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne eta`e - 2,00 m 
po celoj {irini objekta sa visinom iznad 3,00 m;
- platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom - 1,00 m od spoqne 
ivice  trotoara  na  visini  iznad  3,00  m,  a  u  pe{a~kim  zonama  prema  konkretnim 
uslovima lokacije;
- konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m.
Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na objekat (predwi deo) ako je gra|
evinska linija 3,0m uvu~ena u odnosu na regulacionu liniju i ako savla|uju visinu 
do  0.9m.  Stepenice  koje  savla|uju  visinu  preko  0,9m  ulaze  u  gabarit  objekta. 
Ukoliko se stepenice postavqaju na bo~ni ili zadwi deo objekta ne mogu ometati 
prolaz i druge funkcije dvori{ta.
Na  parceli  se  mo`e  graditi  i  vi{e  objekata  ukoliko  objekti  predstavqaju 
jedinstvenu  funkcionalnu  celinu  i  zajedni~ki  koriste  parcelu.  U  slu~aju 
izgradwe  vi{e  objekata  na  parceli  ne  smeju  se  prekora~iti  urbanisti~ki 
parametri i moraju se po{tovati svi drugi uslovi definisani posebnim pravilima 
za odre|eni tip izgradwe i namenu parcele.  Nije  dozvoqena izgradwa  dva ili 
vi{e stambenih objekata na jednoj parceli.
U  gra|evinskom  podru~ju,  pored  stambenih,  mogu  se  graditi  i  svi  drugi 
kompatibilni objekti, namene i sadr`aji, predvi|eni planom. U okviru svake gra|
evinske  parcele,  a  u  okviru  dozvoqenog  procenta  izgra|enosti  parcele, 
dopu{tena je izgradwa drugih objekata, kao i prate}ih i pomo}nih objekata koji su 
u funkciji kori{}ewa glavnog objekta, ~ija namena ne ugro`ava glavni objekat i 
objekte  na  susednim  parcelama.  Objekti  kompatibilne  namene  su:  stanovawe, 
delatnosti, poslovawe, trgovina, ugostiteqstvo, zanatstvo i usluge, komunalni i 
saobra}ajni objekti u funkciji stanovawa, zdravstvo, de~ija za{tita, obrazovawe, 
kultura, verski objekti.
Visina objekta ~ija se izgradwa planira ili nadzi|uje zavisi od: veli~ine bloka, 
horizontalne i vertikalne regulacije  na parceli,  urbanisti~kih parametara na 
parceli,  za{tite  dominantnih  vizura,  uslova  za  za{titu  ambijenata,  javnog 
prostora i uli~nih poteza.
Nulta kota terena je kota ispred ulaza u objekat. 
Kota  prizemqa  objekata  odre|uje  se  u  odnosu  na  kotu  nivelete  javnog  ili 
pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta, i to:
-  kota  prizemqa  novih  objekata  na  ravnom  terenu  ne  mo`e  biti  ni`a  od  kote 
nivelete javnog ili pristupnog puta;
- kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,20 m vi{a od nulte kote;
-  za objekte koji u prizemqu imaju nestambenu namenu (poslovawe i delatnosti) 
kota prizemqa mo`e biti maksimalno 0,20 m vi{a od kote trotoara (denivelacija 
do 1,20 m savladava se unutar objekta).
Pod  potkrovqem  se  podrazumeva  potkrovna  eta`a,  sa  nagibom  krovne  ravni  do 
maksimalne  visine  definisane  Pravilima  gra|ewa,  pri  ~emu  maksimalna  kota 
slemena ne mo`e biti ve}a od 4,5m od kote poda potkrovqa. Pod potkrovqem se 
podrazumeva i povu~en sprat, maksimalne spratne visine 3,8m, ~ije je minimalno 
povla~ewe u odnosu na fasade 1,5m. Natkrivawe povu~enog sprata re{ava se kao 
ravan krov ili plitak kosi krov, maksimalnog nagiba do 10°, bez korisne povr{ine. 
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Kod povu~enog sprata dozvoqeno je natkrivawe otvorene terase transparentnom 
nadstre{nicom, koja u skladu sa ukupnom arhitekturom objekta ne prelazi zadatu 
visinu.  Iskqu~uje  se  svaka  mogu}nost  naknadnog  zatvarawa  natkrivene  terase 
zadwe eta`e. Nije dozvoqena primena na jednom objektu i potkrovqa i povu~enog 
sprata. Visina nadzitka stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1,6m ra~unaju}i 
od  kote  poda  potkrovne  eta`e  do  preloma  krovne  kosine,  a  odre|uje  se  prema 
konkretnom slu~aju.
Visina objekta je:
-na relativno ravnom terenu-rastojawe od nulte kote do kote slemena (za objekte 
sa kosim krovom), odnosno venca (za objekte sa ravnim krovom);
U okviru porodi~nog stanovawa dozvoqeno je formirawe maksimalno 4  (~etiri) 
stambene  jedinice  u  okviru  jednog  objekta  i  dozvoqenih  urbanisti~kih 
parametara. 
Podrumske eta`e se dozvoqavaju u objektima ukoliko za to postoje gra|evinski 
uslovi od kojih su najva`niji nivo podzemnih voda i posebni uslovi izgradwe kao 
{to su blizina susednih objekata, nosivost tla i sl. 
Dozvoqena je fazna izgradwa.

Pristup objektu

Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na postoje}u ili planiranu 
javnu povr{inu.  Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti za parkirawe vozila. 
Mogu}e je preparcelacijom formirati kolsko-pe{a~ku povr{inu kao vezu sa javnom 
povr{inom, a radi pristupa parceli.
Najmawa {irina pristupnog prolaza-puta je 2,5m, ako isti nije definisan Planom 
saobra}aja, regulacije i nivelacije.
Kod  velikih  objekata  nije  dozvoqen  pristup  objektu  spoqnim,  otvorenim 
stepenicama  (ukoliko  nisu  predvi|ene  protivpo`arnim  elaboratom  i  slu`e  za 
evakuaciju).

Parkirawe

Za stambene  i poslovne objekte parkirawe vozila se  mora regulisati u  okviru 
parcele. Potrebno je obezbediti jedno parking mesto ili gara`no mesto po jednoj  
stambenoj  jedinici.  Neophodan  parking,  odnosno  gara`ni  prostor,  mora  se 
obezbediti  istovremeno  sa  izgradwom  objekta.  Mogu}a  je  izgradwa  podzemno-
nadzemnih gara`a u vi{e nivoa.
Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za novoizgra|ene objekte je:
za trgovinu…..1parking mesto na 50m2 prodajnog prostora
za administr.-poslovne objekte...1parking mesto na 60m2 povr{ine
za ugostiteqske objekte…...1 parking mesto na 2 stola sa 4 stolice
za hotele…...1 parking mesto na 2-10 kreveta zavisno od kategorije
za {oping molove, hipermarkete…...1 parking mesto na 50m2 prodajnog prostora.
Minimalno  standardno  mesto  za  upravno  parkirawe  putni~kih  vozila  u  okviru 
stambeno-poslovnih  objekata  je  4,8h2,3m,  ali  se  predla`e  formirawe  ve}ih 
parking mesta (5,0h2,5m), imaju}i u vidu dimenzije savremenih automobila. Parking 
mesto u okviru povr{ina javne namene je dimenzija 5,0h2,5m. 
Dozvoqeno  je  kori{}ewe  savremenih  tehni~ka  re{ewa  parkirawa:  zavisnog 
sistema  parkirawa  kao  i  kori{}ewe  auto-liftova  prilikom  projektovawa 
gara`a.

Oblikovawe fasade

Prozori i vrata  na  uli~noj  fasadi moraju  biti uskla|eni po tipu i  modularnoj 
{irini. 
U  slu~aju  dvojnih  ku}a,  na  istoj  ili  vi{e  parcela,  nije  dozvoqena  razli~ita 
obrada  fasada  u  pogledu  dispozicije  i  veli~ine  otvora,  boje  ili  fasadne 
plastike.
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U projektnoj dokumentaciji mora biti definisana boja fasade objekta koja ne 
mo`e biti fluorescentna, {arena i sl.

Ogra|ivawe parcela  

Gra|evinske  parcele  mogu  se  ogra|ivati  zidanom  ogradom  do  visine  od  0,90  m 
(ra~unaju}i  od  kote  trotoara)  ili  transparentnom  ogradom  do  visine  od  1,40m. 
Parcele  ~ija  je  kota  nivelete  vi{a  od  0,90m  od  susedne,  mogu  se  ogra|ivati 
transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja se mo`e postavqati na podzid ~iju 
visinu odre|uje nadle`ni gradski organ. Zidane i druge vrste ograda postavqaju 
se  na  regulacionu liniju  tako  da ograda,  stubovi  ograde  i  kapije  budu na  gra|
evinskoj  parceli  koja  se  ogra|uje.  Zidana  neprozirna  ograda  izme|u  parcela 
podi`e se do visine 1,40m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde budu na 
zemqi{tu  vlasnika  ograde.  Susedne  gra|evinske  parcele  mogu  se  ogra|ivati 
`ivom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice gra|evinske parcele ili 
transparentnom ogradom do visine od 1,40m, koja se postavqa prema katastarskom 
planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemqi{tu vlasnika ograde. Vrata 
i kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
 
Zelene povr{ine

Pod  zelenim  povr{inama  se  podrazumevaju  nezastrte  povr{ine,  povr{ine  pod 
zasadima ili prirodno nastalom vegetacijom.
Povr{ine  predvi|ene  za  parkirawe  mogu  biti  ozelewene,  ali  se  ne  ra~unaju  u 
minimalni  procenat  zelenih  povr{ina  prilikom  obra~unavawa  bilansa  na 
predmetnoj lokaciji.

Povr{ine za sport i rekreaciju
 
U okviru parcela u stambenim blokovima namewenih vi{eporodi~nom stanovawu 
na kojima se nalazi vi{e od 10 stambenih jedinica  potrebno je obezbediti de~je 
igrali{te  za uzrast  dece  od 3 do  11  godina  minimalne  povr{ine  100  m2.  De~ija 
igrali{ta je  mogu}e formirati u okviru zelenih povr{ina,  ali nije  dozvoqena 
izgradwa de~ijih igrali{ta uz povr{ine predvi|ene za parkirawe vozila.

Kretawe hendikepiranih i drugih lica sa posebnim potrebama
 
Pristupi objektima u kojima se pru`aju i druge vrste usluga (trgovine, servisi i  
sl.)  moraju  biti  obezbe|eni  u  skladu  sa  va`e}im  propisima  za  kretawe 
hendikepiranih i lica sa posebnim potrebama. 
Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa 10 i vi{e stanova moraju se projektovati i 
graditi  tako  da  se  osobama  sa  invaliditetom,  deci  i  starim  osobama  omogu}i 
nesmetan pristup, kretawe, boravak i rad.

4.8. POSEBNA PRAVILA GRA\EWA 

4.8.1. Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa porodi~nim 
stanovawem u gradskom urbanom tkivu van centralne zone 

Parcela: 

- minimalna povr{ina parcele  
- za slobodno stoje}e objekte………...300 m2 
- za dvojne objekte ……                   …..    400 m2 (ako je dvojni objekat na jednoj parceli)
- za dvojne objekte ………………… ..   2h250 m2 (dve parcele)
- za objekte u nizu …………………...   250 m2 

- minimalna {irina parcele 
- za slobodno stoje}e objekte…………....12 m 
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- za dvojne objekte ………………………..    20 m (2h10m - dve parcele)
- za objekte u nizu ………………………...    6 m 

Indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parceli ………………..……………………………..50% 
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..60%
 
Visinska regulacija: 

-maksimalna spratnost objekata ......……… Po+P+2 
-maksimalna visina objekata 
- do kote slemena …......................................…14,0 m 
-spratnost pomo}nog objekta ………………………..P 
-maksimalna visina pomo}nog objekata 
-do kote slemena …....................................…  5,0 m 

Horizontalna regulacija: 

- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi …..................................... 5,0 m 
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele 
- slobodnostoje}i objekti …………
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele na delu bo~nog dvori{ta prete`no 
severne orjentacije…............................…1,5 m 
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele na delu bo~nog dvori{ta prete`no 
ju`ne, isto~ne i zapadne orjentacije…..2,5 m 
-dvojni objekti ……........................…..    4,0 m 
- u prekinutom nizu …………….. …....     2,5 m 
-rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata 
- slobodnostoje}i objekti ……………   4,0 m 
-dvojni objekti ………………………..        5,0 m 
-u prekinutom nizu …………………..     4,0 m 
-minimalno  rastojawe  dva  objekta  na  parceli  ……..………………………………….. 
4,0 m 
-minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele …. 6,0 m 
-minimalni procenat zelene povr{ine na parceli …          …..25%

4.8.2.  Urbanisti~ki  parametri  za  blokove,  celine  i  parcele  sa 
vi{eporodi~nim stanovawem van centralne zone grada 
 
Parcela: 
-minimalna povr{ina parcele  
-za slobodno stoje}e objekte…………...500 m2 
- za objekte u nizu ………………………..  400 m2 

-minimalna {irina parcele…………..12 m 

Indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parceli ………………..……………………………..40% 
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..50%  
Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekata ......………… Po+P+4 
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-maksimalna visina objekata 
- do kote slemena …………………………  20,0 m 
-spratnost pomo}nog objekta ……………..P 
-maksimalna visina pomo}nog objekata do kote slemena …......   5,0 m 

Horizontalna regulacija: 
- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi .... 5,0 m 
-rastojawe objekta od bo~nih granica parcele 
-za slobodno stoje}e objekte…1/4 h  vi{eg objekta, a ne mawe od 4,0m 
-za objekte u nizu ………………………..         2,5 m 
-rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata 
- slobodnostoje}i objekti ……   1/2 h vi{eg objekta 
-u prekinutom nizu ………………  1/3 h vi{eg objekta
-minimalno  rastojawe  dva  objekta  na  parceli  ……..………………………………….. 
6,0 m  
-minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele …..……8,0 m 
-minimalni procenat zelene povr{ine na parceli ………...............20% 

4.8.3.  Urbanisti~ki  parametri  za  izgradwu  objekata  na  parcelama  sa 
tercijalnim  delatnostima  u  ostalim  zonama  grada  (vancentralne, 
prigradske, vikend, ruralne zone)

Namena:
-uslu`no-trgovinske delatnosti: 
-robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri, mega-marketi, super-marketi,  
-poslovno-komercijalne delatnosti: 
-banke,  administrativni  centri  lokalne  uprave,  poslovni  objekti  dr`avnih 
organa, poslovni  objekti preduze}a, banke, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti 
za rentirawe 
-turisti~ke aktivnosti: 
-hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteqski objekti 

Parcela:
- minimalna povr{ina parcele................................500 m2
- minimalna {irina parcele....................................20 m

Indeks ili stepen zauzetosti "Z"
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli ............................  70%

Visinska regulacija:
- maksimalna spratnost objekata................................ Po+P+1
- maksimalna visina objekta.......................................15,0 m
- spratnost pomo}nih objekata.....................................P
- maksimalna visina pomo}nog objekata.....................5,0 m

Horizontalna regulacija:
- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano 
u grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno 
na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije 
parcele iznosi .... 15,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele ........................... 6,0 m
- minimalno rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata ........................12,0 m
- minimalno rastojawe dva objekta na parceli...............................................  8,0 m
- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele..........................  12,0 m
- minimalni procenat zelene povr{ine na parceli................................................. 20%
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4.8.4.  Urbanisti~ki parametri za grobqa

Za grobqa mogu}a je samo namenska izgradwa i to:
1.Pomo}nih zgrada (maksimalne spratnosti Pr+O), 
2.Grobnih mesta i nadgrobnih spomenika. Sva grobna mesta su tipizirana u pogledu 
dimenzija i obrada koje mogu biti od prirodnih materijala (kamen, mermer i sl.) 
ili  ve{ta~kih  (teraco,  plastificiranih  namaza  i  sl.)  ali  trajnih  i  lakih  za 
odr`avawe, grobna mesta se mogu ozeleniti.  Maksimalne dimenzije spomenika su 
ograni~ene  od  zavisnosti  od  tipa  grobnog  mesta,  a  preduze}e  koje  upravqa 
grobqem  du`no  je  doneti  pravilnik  i  katalog  spomenika  i  sa  istim  upoznati 
korisnike i kamenoresce. Pravilnikom treba obuhvatiti i uslove izvo|ewa gra|
evinskih radova na grobnim povr{inama.
3. Fontana  i  spomen  ~esmi.  Spomen  ~esme  mogu  se  graditi  u  ograni~enom  broju, 
skromnih  dimenzija  i  formi  a  mogu  se  locirati  na  obodu  zelenih  povr{ina  uz 
platoe i saobra}ajnice.
4. Ogra|ivawe,  urbani  mobilijar  i  ozelewavawe.  Sav  urbani  mobilijar  (klupe, 
korpe za otpatke i sl.) mora se pa`qivo odabrati, a bli`i raspored definisati 
kroz projekat ozelewavawa grobqa ~ija je izrada obavezna.

5.0 Mere energetske efikasnosti izgradwe

     Zakonom o planirawu i izgradwi definisana je obaveza unapre|ewa energetske 
efikasnosti zgrada.  Objekat koji se u smislu posebnog propisa smatra objektom 
visokogradwe, u zavisnosti od vrste i namene,  mora biti projektovan,  izgra|en, 
kori{}en i odr`avan na na~in kojim se obezbe|uju propisana energetska svojstva. 
Propisana energetska svojstva utvr|uju se izdavawem sertifikata o energetskim 
svojstvima  objekta.  Sertifikat  o  energetskim svojstvima  objekta  ~ini  sastavni 
deo  tehni~ke  dokumentacije  koja  se  prila`e  uz  zahtev  za  izdavawe  upotrebne 
dozvole.
              (На основу Правилника о енергетској ефикасности зграда   Службени гласник РС 

.61/2011,  19.08.2011)бр од  е        нергетска ефикасност зграде је остварена ако су испуњена 
  :     ,  следећа својства зграде обезбеђени минимални услови комфора потрошња 
  ,  ,     ,   енергије за грејање хлађење припрему топле санитарне воде вентилацију и 

        m2.  осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по Код 
          обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узима се у обзир век 

 ,    ,     ,  трајања зграде климатски услови локације положај и оријентација зграде њена  
,   ,        ,намена услови комфора материјали и елементи структуре зграде и омотача  

    ,        уграђени технички системи и уређаји као и извори енергије и когенерација и 
     .могућност за коришћење обновљивих извора енергије    Уз испуњење енергетске 

        :  ефикасности зграде потребно је задовољити и све услове комфора ваздушни 
,  ,  ,  .комфор топлотни комфор светлосни комфор звучни комфор
         Зграде морају бити пројектоване тако да не премашују дозвољену годишњу 

 .  потрошњу енергије   ,     Правилником о условима садржини и начину издавања 
     (     61/2011  сертификата о енергетским својствима зграда Службени гласник РС бр и  

3/2011)     је прописана обавеза да       ,  енергетски пасош морају имати све нове зграде као и 
    ,  ,    постојеће зграде које се реконструишу адаптирају санирају или енергетски 

,           eсанирају осим зграда које су овим правилником изузете од обавезе енергетск  
.         ,   сертификације Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош одређене су  

         према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства 
.зграда
        :  Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су постојеће зграде  

  ,    ,     ,    које се продају дају у закуп реконструишу или енергетски санирају а које имају 
    50 m2;       нето површину мању од зграде које имају предвиђени век употребе ограничен  

    ;       ,на две године и мање зграде привременог карактера за потребе извођења радова  
          односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току 

 ;  ,   ,     извођења радова радионице производне хале индустријске зграде и друге 
   ,      ,    привредне зграде које се у складу са својом наменом морају држати отворенима 

    ,      ;  више од половине радног времена ако немају уграђене ваздушне завесе зграде 
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    ;        намењене за одржавање верских обреда постојеће зграде које се продају или се 
     ,      право власништва преноси у стечајном поступку у случају присилне продаје или  

;       ,     извршења зграде које су под одређеним режимом заштите а код којих би испуњење  
        ;  захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите зграде 

          +12°C.које се не греју или се греју на температуру до
         Енергетски пасош зграде садржи податке о енергетском разреду зграде према 

        њеним енергетским својствима одређеним на основу израчунате потребне финалне 
         годишње топлотне енергије за грејање за референтне климатске податке и 
        .омогућава поређење зграда с обзиром на њихова енергетска својстава

           +  G,Зграде се сврставају у осам енергетских разреда према енергетској скали од А до  
   +    ,   G   с тим да А означава енергетски најповољнији а енергетски најнеповољнији 

.разред
           Енергетски разред зграде одређује се на основу податка о потрошњи енергије за  

   ,         грејање на годишњем нивоу прорачунатих у складу са прописом којим се уређују 
  .енергетска својства зграда
   ,      , Енергетски разред нове зграде који се исказује енергетским пасошем зграде мора  

    .бити најмање Ц или виши
    ,     ,Енергетски разред за постојеће зграде након извођења радова на реконструкцији  

,  ,  ,     ,   доградњи обнови адаптацији санацији и енергетској санацији мора бити  
    .побољшан најмање за један разред
          Техничким захтевима за постизање енергетске ефикасности зграда се одређују и  
   .      параметри за изградњу објеката Оријентацију и функционални концепт зграде 

          треба пројектовати тако да се максимално искористе природни и створени услови 
 ( , , ).        локације сунце ветар зеленило Поставити зграде тако да просторије у којима се 

            борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој урбанистички услови 
 .       то дозвољавају Обликом зграде треба обезбедити енергетски најефикаснији однос 

          ,површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе локације  
 (   )   .   окружење природно и створено и намену зграде Пројектовати топлотно зониране 

, ,         зграде односно груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним 
;          захтевима зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да могу 

      ( , , ).максимално да искористе природне потенцијале локације сунце ветар зеленило
       ,  У погледу начина коришћења природног осветљења и осунчања максимизирати 

       употребу природног осветљења уз омогућавање пасивних добитака топлотне 
         (енергије зими односно заштите од прегревања лети адекватним засенчењем форма  

   ).      објекта или системи засенчења Топлотна енергија која кроз застакљене површине 
          (     улази у просторију треба да се ограничи у летњем дану када сем дифузног постоји и 

  ).       ,директно сунчево зрачење У циљу оптимизације система природне вентилације  
  ,     ,  ,    ,  отворе на згради као што су прозори врата канали за вентилацију пројектовати 

            тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду 
  .     ,      буде што мање Када год је то могуће отворе конципирати тако да се максимизира 

 ( )     .пасивно природно ноћно хлађење у летњем периоду
         Оптимизацију структуре зграде вршити према потребама и намени зграде и 

          користити термичку масу за остваривање топлотног комфора у зимском и летњем  
;         ,   периоду термичка маса треба да повећава термичку инерцију објекта осим за 

   .  ,     објекте са краткотрајним коришћењем Такође треба применити висок квалитет 
    ,    ,топлотне изолације целокупног термичког омотача избегавати топлотне мостове  
        одабиром врсте материјала и бојом материјала минимизирати појаву топлотних 

.           ,острва Коришћење пасивних и активних система у зависности од типа зграде  
           структуру и омотач конципирати тако да се максимално користе пасивни и активни 

      .   соларни системи и обезбеди заштита од прегревања Извршити анализу могућности 
 ,        ,  коришћења падавина подземне и отпадне воде за потребе заливања спољних 

  .,       ;   (  прања и др као и за грејање и хлађење зграде техничке просторије резервоар и 
 )        ,    , пумпно постројење које се користе у горе наведене сврхе уколико су укопане не  

     .урачунавају се у индекс заузетости парцеле
            Један од главних задатака пројектанта је да створи окружење унутар и ван зграде  

          ,    које је подесно за све активности корисника које се ту дешавају те у склопу техничке  
          документације треба јасно навести све примењене мере и техничка решења за 

   .     постизање пројектованих параметара комфора У погледу ваздушног комфора 
        , зграде треба пројектовати тако да максимално користе природну вентилацију треба 
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   .     тежити омогућавању попречне вентилације Треба предвидети системе контроле 
        .  природне вентилације како би се избегао негативни осећај промаје Препоручује се  

   ( )      уградња система принудне вештачке вентилације са прописаним бројем измена на 
,         час где није могуће постићи захтеване карактеристике ваздушног комфора простора 

 .      природном вентилацијом Довођење свежег ваздуха принудном вентилацијом 
          регулише се према стварним потребама оптерећености и времену када се корисници  

  .        налазе у просторији Топлотни комфор се обезбеђује током целе године 
         пројектовањем зграде у складу са мерама енергетски ефикасне архитектуре и 

  -  :  другим неопходним архитектонско грађевинским решењима правилним 
  ,    ,  димензионисањем елемената омотача заштитом од сунчевог зрачења коришћењем 

 ,   /    ,    термичке масе пасивним природним ноћним хлађењем топлотним зонирањем 
,  , /       .зграде обликовањем зграде и или сенилима или засторима у периоду прегревања  

          Овим наведеним пасивним мерама обезбедити да се температуре у згради одржавају 
       .     у границама комфора у зависности од намене објекта Тек пошто су исцрпљене све 

-       архитектонско грађевинске могућности за постизање топлотног комфора овим 
,       ,    .  методама могу се увести системи за грејање хлађење и вентилацију Светлосни  

         комфор у згради обезбеђује се увођењем природног светла и вештачким 
.осветљењем

        Увођењем природног светла треба применити мере неопходне за максимално 
        увођење дневне светлости у просторије уз минимално коришћење вештачког 

.          осветљења Лети треба обезбедити максималан упад дифузног и минималан упад 
      .    директног сунчевог зрачења употребом сенила и застора Системи заштите од 

         сунчевог зрачења морају да омогуће довољну количину дневне светлости у 
    .   просторијама без коришћења вештачког осветљења Интензитет вештачког 

         .  осветљења просторија треба да буде пројектован у складу са наменом Звучни  
              :комфор који се односи на људе и као пријемнике и као изворе звука постиже се  

       адекватном изолацијом од ваздушног звука унутрашњих грађевинских елемената 
( , , ),      зидови таванице врата адекватном изолацијом од ваздушног звука спољашњих 

  (  ,   ,   ),грађевинских елемената спољашњи зидови фасадни отвори кровни омотачи  
       ,   адекватном изолацијом подова и зидова од звука удара прихватљивим нивоом 

    ,        звучног притиска звукова у просторијама укључујући и било који звук који се  
   ,     користи за маскирање преслушавања адекватним акустичким одзивом просторија 

         ,  или простора којим се одређује чујност и квалитет корисних звукова адекватним  
         пројектовањем система инсталација које не смеју да наруше претходно наведене 

       .грађевинске и архитектонске мере за постизање звучног комфора

6. PRAVILA I USLOVI ZA[TITE 

6.1. ZA[TITA @IVOTNE SREDINE

Uslovi za{tite `ivotne sredine su slede}i:
• Obezbediti o~uvawe  kvaliteta `ivotne  sredine  i  naro~itu  pa`wu 

posvetiti uticaju  postoje}ih  i  planiranih  delatnosti  i  usaglasiti 
re{ewa  infrastrukture  i  potencijalnih  zaga|iva~a  sa  svim 
postoje}im  propisima,  kako  bi  se  obezbedila  za{tita  vazduha, 
zemqi{ta, povr{inskih i podzemnih voda.

• Te`iti  u{tedi  energije  preko  uspostavqawa  sistema  energetske 
efikasnosti (adekvatna izgradwa i sl.) i uvo|ewa mawih kapaciteta 
obnovqive energije (solarne, biomase...).

• Predvideti  podizawe  zelenih  za{titnih  pojaseva  gde  god  je  to 
neophodno  (saobra}ajnice,  `elezni~ka  pruga...)  zbog  umawewa 
negativnih  efekata  (buke,  zaga|ewa  vazduha,  uticaja  dominantnih 
vetrova...)  nastalih dejstvom saobra}aja,  kao  i  umawewa vizuelnih 
negativnih efekata.

• Pri  odabiru  za{titnog  zelenila  kombinovati  listopadne  i 
~etinarske vrste drve}a i `buwa, kako bi bilo u funkciji tokom cele 
godine. Odabrati vrste koje zadovoqavaju kriterijume brzog porasta, 
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estetske  vrednosti  i  otpornosti  na  zaga|iva~e.  Preporu~uje  se 
autohtona  dendroflora. Izbegavati invazivne vrste (bagrem, kiselo 
drvo, bagremac...) ~ije spontano {irewe ne samo da ugro`ava prirodnu 
vegetaciju,  nego  znatno  pove}ava  i  tro{kove  odr`avawa  zelenih 
povr{ina.  Tako|e,  izbegavati  vrste  koje  su  determinisane  kao 
alergene (topole is l.).

• Od posebnog zna~aja za za{titu i kvalitet `ivotne sredine je utvr|
ivawe uticaja svih zaga|iva~a koji imaju negativan uticaj na vazduh, 
zemqi{te  i  vode,  odnosno  zona  zaga|ewa  po  svim  osnovama.  U  tom 
smislu, potrebno je proceniti postoje}e stawe, definisati smernice 
i  re{ewa  kojima  bi  se  umawili  ili  spre~ili  negativni  uticaji  na 
`ivotnu sredinu.

• Stanovawe organizovati tako da ni na koji na~in ne bude ugro`eno od 
delatnosti  u  okru`ewu.  Ovo  se  pre  svega  odnosi  na  proizvodne, 
uslu`ne ili druge sli~ne delatnosti koje za posledicu imaju buku, 
mirise,  pra{inu  ili druge  oblike  zaga|ewa  vazduha.  U  tom smislu 
planirati  za{titno  zelenilo  spratne  konstrukcije  (od  {ibqa  do 
drve}a guste kro{we) ~ime bi se obezbedila za{tita od negativnih 
efekata (zaga|ewa vazduha, buke, izduvnih gasova i sl.) i doprinelo 
povoqnijim  mikroklimatskim  uslovima,  kao  i  estetskom  kvalitetu 
prostora. Tako|e, u zoni stanovawa predvideti prostor za izgradwu 
odgovaraju}ih sportskih terena i igrali{ta za decu.

• Saobra}ajnu mre`u dimenzionisati na odgovaraju}i na~in, kako bi u 
perspektivi mogla da zadovoqi o~ekivani obim saobra}aja. 

• Obezbediti  nesmetano  prikupqawe  atmosferskih  voda  sa  svih 
saobra}ajnih povr{ina i wihovo kontrolisano odvo|ewe u kolektor 
ki{ne kanalizacije.

• Obezbediti  dovoqan  broj  parking  mesta  za  sve  vrste  objekata  u 
okviru  svake  lokacije,  kako  bi  se  izbeglo  parkirawe  na  zelenim 
povr{inama,  trotoarima  i  saobra}ajnicama.  Pri  izgradwi  parking 
prostora  izbe}i  formirawe  velikih  kompaktnih  asfaltnih  ili 
betonskih povr{ina sadwom pojedina~nih stabala i/ili formirawem 
mawih zatravqenih povr{ina.

• Predvideti potpuno infrastrukturno opremawe naseqa po najvi{im 
ekolo{kim standardima. Ovde se pre svega misli na vodosnabdevawe 
i  evakuaciju  otpadnih  voda,  odnosno  izgradwu  vodovodne  i 
kanalizacione  mre`e,  kao  i  stvarawe  uslova  za  daqinski  sistem 
grejawa.

• Za individualne stambene i druge objekte koji se ne mogu prikqu~iti 
na kanalizacionu mre`u planirati izgradwu nepropusnih septi~kih 
jama, koje bi trebalo da budu prihva}ene (propisane) kao standard za 
sve  objekte  koji  se  ne  mogu  prikqu~iti  na  ovu  mre`u.  Razmotriti 
mogu}nost  da  se  navedena  mera  primewuje  ne  samo  za  budu}e  (nove 
objekte), ve} i one postoje}e koji imaju propusne septi~ke jame, {to bi 
doprinelo za{titi podzemnih voda. Tako|e, predvideti i efikasan 
sistem atmosferske kanalizacije.

• Izgradwa  novih  objekata  uslovqena  je  prethodnim,  odgovaraju}im 
infrastrukturnim  opremawem  (prikqu~ak  na  vodovodnu  i 
kanalizacionu mre`u) i adekvatnim ozelewavawem lokacije.

• Sva  infrastruktura (elektroenergetska,  PTT  i  dr.)  treba da  bude 
podzemna  (kablirana)  i  sprovedena  uglavnom  kroz  putne  pravce  i 
staze,  planska  i  sinhronizovana  i  da  ni  na  koji  na~in  ne  ugrozi 
postoje}e vredne prirodne elemente.

• Predvideti pro{irewe mre`e javne rasvete i poboq{awe postoje}e, 
naro~ito na javnim zelenim povr{inama i drugim sli~nim lokacijama.
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• Predvideti grejawe objekata uz upotrebu energenata ~ije sagorevawe 
ne}e  bitno  uticati  na  pojavu  ve}e  koli~ine  polutanata  u  vazduhu, 
odnosno na pogor{awe postoje}eg kvaliteta vazduha.

• Obezbediti  najvi{i  nivo  komunalne  higijene,  spre~avawem 
neadekvatnog deponovawa otpada i formirawa divqih deponija. Po 
mogu}stvu  planirati  primarnu  recikla`u,  odnosno  razdvojeno 
sakupqawe  papira,  stakla,  plastike,  metala  i  drugog  otpada, 
nastalog  u  trgovinskim  radwama,  doma}instvima,  u  zasebnim 
sudovima. 

• Obavezna je sanacija i rekultivacija svih neure|enih, degradiranih i 
devastiranih povr{ina.

 6.2. MERE ZA[TITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VE]IH NEPOGODA

 6.2.1. In`ewersko geolo{ki uslovi izgradwe

•      За изградњу улица  I  и II             реда обавезна је израда елабората о 
     ,         геотехничким условима пројектовања а за улице нижег ранга 

             10уколико је попречни и подужни нагиб већи од 0
.

•         За реконструкцију постојећих саобраћајница I  и II     реда обавезна је 
           израда елабората провере носивости постојеће коловозне 

,       конструкције а за улице III             реда и вишег ако се повећава њихов 
ранг

•         -     Саобраћајнице се граде у шљунковито песковитом или глиновитом  
             тлу планирањем насипа и тампона од речног или дробљеног  

    .агрегата крупнозрне фракције
•        -  ,   Објекти јавних и спортских намена индустијски стамбени и 

          ,  комунални објекти фундирају се на тракастим темељима самцима 
    ,         или контраплочи и изузетно ако је прашинасто тло водом засићено 

  ,          ниске конзистенције неопходно је фундирање на бушеним шиповима 
         .који се ослањају на носиви слој

•                Замену и збијање тла тампон слојем шљунка радити при напонима у 

      200,00 N/тлу већим од к м2
.

•          ,   Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља као и 
            издизање објеката нивелационим насипима у зонама утицаја 

.поплава
•                   За темељење већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је 

     5 ,       ,     дубина већа од м ако нема подземних вода пројект објекта мора  
      ,            садржати и пројекат јаме као и техничке услове за сигурно  
  .  извођење радова

•               Темељна јама грађевинског објекта у близини постојећих објеката 
                    мора се пројектовати и извести тако да се ти објекти у потпуности 

            обезбеде од евентуалних оштећења услед деформација или  
  . зарушавања тла

•                Нивелација терена насипањем се изводи од речног или дробљеног 
     ,          агрегата крупнозрне фракције а у зонама сталног или повременог  

               високог нивоа подземних вода неопходне су подлоге од  
,, ,,.иберлауфа

•               Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитацино 
       .одвођење или црпљење подземних вода

•                  4,0   5,0Потпорни зидови се изводе у сегментима у дужинама од м до  
-     .          м наизменично у кампадама Обавезно је извођење отвора за 

      -  ,, ,,         дренирање воде иза зида барбакана који се постављају на 
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       1,0   1,20  -      5,0 .међусобном размаку од м до м попречног пресека око цм  
             Иза зида прво се насипа слој

 6.3. Op{ti uslovi za obezbe|ivawe nesmetanog kretawa
        dece,starih,hendikepiranih i invalidnih lica

Prilikom projektovawa javnih, saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina kao {to su: 
trotoari,pe{a~ke  staze,  pe{a~ki  prilazi,  stajali{ta  javnog  prevoza,  prilazi 
objektima,  parkinzi,  komunikacije  (vertikalne  i  horizontalne)  u  stambenim 
objektima,  moraju  se  ostvariti  uslovi  za  nesmetano  kretawe  dece,  starih, 
invalidnih  i  hendikepiranih  lica  po  odredbama  Pravilnika  o  tehni~kim 
standardima  pristupa~nosti   (Sl.glasnik  RS  br.  19/12),  kao  i  ostalim  va`e}im 
propisima i standardima koji defini{u ovu oblast.

6.     РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
  ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

   У поступку израде Izmena i dopuna   Плана generalne   регулације za naseqeno 
mesto Loznica          и Стратешке процене утицаја плана на животну средину kori{}eni 
su  }i  uslovi i dokumentacija i to:следе

-Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseqeno 
mesto Loznica (Skup{tina Grada Loznica br. 06-35/14-18-7 od 5.9.2014.
-Geodetska podloga za parcele u granicama obuhvata plana
-Kopije plana sa listovima nepokretnosti
-Uslovi od Elektrodistribucije Loznica br.11482 od 4.11.2013.
-Uslovi JP Grad Loznica, br. 03-1338/1 od 10.2.2014.
-Uslovi "Loznica-gas" DOO Loznica br. 799/13 od 20.12.2013.
-Uslovi  ministarstva  unutra{wih  poslova,  Sektor  za  vanredne  situacije, 
Odeqewe za vanredne situacije u [apcu 07/33 br.217-1/430/2013 od 7.11.2013.
-Uslovi KJP Na{ dom od 1394 od 4.12.2013.

IV.        ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
      ИНДИКАТОРА

        Дефинисање стратегије и општих циљева заштите животне средине на 
         подручју плана заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски 

     ,       "вишим плановима и на државном нивоу од којих је од кључног значаја Просторни 
  ".      ,план Републике Србије Са становишта дугорочне организације коришћења  

        уређења и заштите простора концепт одрживог развоја представља стратешку 
        ,  активност којом се дефинишу плански принципи и критеријуми заштите затим  

средства    .и развој животне средине
  14.         Према члану Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

           општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и 
          ,циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима  
         циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном 

,          ,нивоу прикупљених података о стању животне средине и значајних питања  
           . проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму На 

          основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се  
    .користити у изради стратешке процене

7.1. O    пшти циљеви стратешке процене
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  ,        Приликом израде планова већина општих циљева везана је за планска  
       ,     документа вишег реда и услове који они диктирају док се посебни циљеви 
   ,    ,  дефинишу за специфичност плана конкретни разматрани простор намену 

  .површина и др
       ,    Општи циљеви заштите животне средине на планском подручју као што је 

,          :наведено подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би
1.    ,     ,Обезбеђивање квалитетне животне средине што подразумева чист ваздух  

        ,  довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће затим очуваност 
 ,     ,  ,  пољопривредног земљишта екосистема и биолошке разноврсности уређеност 

  ;насеља и сл
2.   ,     Постизање рационалне организације уређења и заштите простора 

        усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању 
  (  ,    .)   природним ресурсима пољопривредно земљиште воде и др и створеним 

,       ;вредностима односно оптимално управљање и коришћење природних ресурса
     ( , ,   .)Заустављање даље деградације природне средине ваздух вода земљиште и др  
 ,       одређивањем стања приоритета заштите и услова одрживог коришћења 

;простора
3.        Предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле свих 

       .облика загађивања и праћења стања квалитета животне средине
4.      ,    Подизање и јачање нивоа еколошке свести информисања и образовања 

        становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука  
     .у погледу мера заштите животне средине

7.2.         Посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну средину

         Посебни циљеви заштите животне средине у конкретном случају диктирани су 
  специфичностима планског подручја ,         тако да за Стратешку процену сматрамо да 

     : следећи посебни циљеви имају највећи значај

 .1 .    Табела бр Посебни циљеви стратешке процене
      Смањити ниво емисије штетних материја у ваздух
     Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху
     Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке

       Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
    Смањити контаминацију и ерозију тла

  ,     Унапредити систем прикупљања третмана и одлагања чврстог отпада
     Утврдити одговарајућу локацију будуће санитарне депоније

    Смањити емисију гасова стаклене баште
  Унапредити енергетску ефикасност

    Смањити потрошњу необновљивих извора енергије
       Очувати биодиверзитет и природна добра и унапредити предео

     Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара
          Ублажити негативан утицај развоја на демографију и насеља и очувати насељеност 

 руралних подручја
  Унапредити здравље становништва

 Раст запослености
      Унапредити информисање јавности по питањима животне средине

     34 



7.3  Избор индикатора

         На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор 
         одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене 

   .      утицаја на животну средину Индикатори представљају један од инструмената за  
 ,     ,    систематско идентификовање оцењивање и праћење стања развоја и услова 

   .        средине и сагледавање последица Они су средство за праћење промена током 
  ,         одређеног временског периода а неопходни су као улазни подаци за сваку врсту 
.         планирања Индикатори представљају веома битан сегмент у оквиру израде 
       .   еколошких студија и планских докумената на свим нивоима Показатељи су веома 
         прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих 

           штета у животној средини као и за утврђивање које неповољне утицаје треба  
  .смањити или елиминисати

      Показатељи одрживости представљају све популарније средство за 
        .  дефинисање политике и праћење напретка на плану одрживог развоја Потреба за  

        21,  дефинисањем показатеља одрживости јасно је изражена у АГЕНДИ а преузела 
      .      ју је Комисија УН за одрживи развој Показатељи одрживог развоја су потребни 

         како би се пратила тенденција приближавања или удаљавања од принципа 
.          одрживости У Србији се последњих година ради на формирању индикатора 

 .         одрживог развоја На основу досадашњих сазнања формиран је предлог листе 
          (     индикатора која за сада служи као иницијатива шта ће се без обзира што још нису 
  )           усаглашени са међународним пратити у нашој земљи и који се у овом моменту 

      .могу користити за едукацију на локалном нивоу

   За предметну Стратешку процену ,     утицаја од значаја су следећи 
:индикатори

 .2. Табела бр .  Избор индикатора

1          Смањити ниво емисије штетних 
  материја у ваздух

  Емисије честица S02  и N02

2   Смањити степен изложености 
  становништва загађеном ваздуху

    Број дана када је прекорачена 
   ( )гранична вредност имисије ГВИ 3 за 

, чађ S02  и N02

3
4    Очувати и унапредити квалитет 

   површинских и подземних вода
  Петодневна биолошка потрошња 

 кисеоника БПК5

5     Смањити контаминацију и ерозију тла %  контаминираних површина
6    Смањити емисију гасова стаклене 

баште
 0Емисија С 2

7   Унапредити енергетску ефикасност %   смањења потрошње енергената
8   Смањити потрошњу необновљивих 

 извора енергије
%     смањења потрошње угља и 

 нафтних деривата
9     Ублажити негативан утицај развоја на 

    демографију и насеља и очувати 
  насељеност руралних подручја

%     смањења становника у сеоским 
насељима



V.        ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ 
      ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НАЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Radi za{tite kvaliteta vode, vazduha i zemqi{ta kao i za{tite od buke, 
izgradwa planiranih objekata i prate}e infrastrukture usaglasi}e se sa svim 
aktuelnim  tehni~kim  propisima  i  Zakonom  o  za{titi  `ivotne  sredine 
(,,Slu`beni glasnik RS,, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon i 43/11-
US).

U okviru planiranih aktivnosti na prostoru predmetnog plana obezbedi}e 
se spre~avawe svih oblika zaga|ivawa i obezbedi}e se kvalitet sredine prema 
odgovaraju}im  standardima  i  propisanim  normama.  Potrebno  je  pratiti 
pokazateqe uticaja na stawe sredine i obezbediti kontrolu svih aktivnosti.
       

8.1. PROCENA MOGU]IH UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU

      ,    Процена могућих утицаја плана на животну средину према Закону о 
  ( . . .88/10)  15,   :Стратешкој процени Сл гл бр члан садржи следеће елементе

•        приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са 
         становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и 

 ,      ограничавање негативних односно увећање позитивних утицаја на 
 ; животну средину

•        поређење варијантних решења и приказ разлога за избор 
 ;најповољнијег решења

•          приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера 
    ,   за спречавање и ограничавање негативних односно увећање 

    ; позитивних утицаја на животну средину
•            начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне 

   :  ,  ,  ,  ,средине укључујући податке о ваздуху води земљишту клими  
   ,    ,   јонизујућем и нејонизујућем зрачењу буци и вибрацијама биљном и 

 ,    ;  животињском свету стаништима и биодиверзитету заштићеним 
 ; ,  ,   природним добрима становништву здрављу људи градовима и другим 

,  -  ,  ,насељима културно историјској баштини инфраструктурним  
       ; индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима

•           :начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја  
,  ,  / ,  вероватноћа интензитет сложеност реверзибилност временска 

 ( ,  ,  ),   димензија трајање учесталост понављање просторна димензија 
( ,   ,    ,локација географска област број изложених становника  

  ),    прекогранична природа утицаја кумулативна и синергијска природа

       ПРИКАЗ МЕРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ УТИЦАЈА
  
Имајући  у  виду  да  не  постоје  подаци  који  би  квалитативно  одредили  стање 

животне средине на подручју у обухвату Плана, неопходно је извршити прелиминарни 
мониторинг како би се установило нулто стање и одредио однос капацитета и постојећег 
оптерећења животне средине што представља предуслов за  утврђивање адекватних 
мера заштите и превенције према начелима одрживог развоја.

Израда  стратешких  докумената  представља  предуслов  за  успешно  смањење 
оптерећења  и  оптимизацију  мера  неопходних  за  превенцију  деградације   животне 
средине. 

Мере  заштите  животне  средине  заснивају  се  на  спречавању  и  отклањању 
штетних  утицаја.  Спречавање  се  остварује  адекватном  стимулативном  или  пак 
казненом политиком, као и едукацијом свих чинилаца система (грађана, предузетника, 
лица која контролишу примену прописа и др.).



Имајући  у виду наведено,  неопходно  је  радити  на подизању свести  у смислу 
одговорног понашања правних лица:

o у поступању са отпадом у циљу смањења количина на извору као и примар-
ном издвајању отпада који се може рециклирати, те адекватном одлагању опасног отпа-
да,

o према необновљивим изворима енергије, рационалном потрошњом,  подиза-
њем енергетске ефикасности објеката и коришћењем немоторних превозних средстава,

o према ненаменској употреби пијаће воде,

o према зеленим површинама уз афирмисање бриге о хортикултурном уређењу 
и уређењу јавних површина, као и

o развијати систем контроле и санкционисања несавесног понашања,

o инсистирати на адекватној едукацији и опремљености стручних лица задуже-
них за контролу  примене прописа из области заштите животне средине како би се очу-
вали сви њени медијуми, а имајући у виду жељу и могућности заједнице за економским 
просперитетом у смислу индустријализације односно  претварање знатних површина 
пољопривредног, у земљиште намењено изградњи производно-складишних објеката.
     Za{tita  vazduha

U          ,  фази изградње могу се очекивати аерозагађења привременог карактера по 
   ,        обиму и интезитету ограничена у виду повећања емисије издувних гасова и  

         .прашине у току транспорта материјала и рада грађевинских машина Током 
       редовне експлоатације планираних садржаја не очекује се bitniji   утицај на 

kvalitet a.ваздух

    Za{tita  zemqi{ta

 ,           Мере заштите коришћења и уређења земљишта и добара од општег интереса
 :подразумевају

•  ,     ,     Очување продуктивности структуре и слојева тла као и природних и 

   ;прелазних облика и процеса

•          Обављање активности и одлагање материја које не загађују нити 

 ;оштећују земљиште

•      ;Забрану неконтролисаног депоновања свих врста отпада

•       Заустављање непланске изградње на површинама земљишта високих 

 ;           бонитетних класа

•       Спровођење одредби Закона о пољопривредном земљишту и 

        Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

         .земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања

       Za{tita vode
      Prilikom izgradwe objekata  u celosti po{tovati sve navedeno u Planu a 
posebno :

 Koristiti postoje}i prikqu~ak na vodovodnu mre`u.
 Nije dozvoqena izgradwa objekata u zoni od po 0,5 m sa obe strane vodovoda 

(ukupno  koridor  1m).  Pri  izgradwi  u  zoni  ukr{tawa  cevovoda  iskop 
vr{iti ru~no. Minimalna dubina cevovoda je 1,2 m. Na ostalim delovima 



ulica  za  mawe  cevovode  usaglasiti  trase  cevovoda  sa  ostalim 
instalacijama. Ku}ne prikqu~ke re{avati u skladu sa uslovima na terenu 

, Бука
       .   Успоставити мониторинг мрежу за праћење нивоа комуналне буке Уколико се на 

         основу резултата мерења покаже као неопходност потребно је пројектовати заштитне  
 ( ) /         .конструкције баријере и или заштитно зеленило на местима која су најугроженија буком

 Нејонизујуће зрачење 

  Нејонизујуће зрачење      потиче од електроенергетских објеката и мрежа 
( ,  )далеководи трафо станице ,         тако да се реализацијом овог плана не очекује нејонизујуће 
зрачење.

Отпад

       Planirati postepeno zatvarawe deponije komunalnog otpada i prelazak na 
sistem regionalnog deponovawa otpada.

■          Уклонити дивље депоније које су формиране на територији града Лознице
           Постојеће дивље депоније је потребно уклонити и очистити површине на којима су 

 .       биле лоциране Санкционисати настајање дивљих депонија кроз појачани 
     .инспекцијски надзор надлежних градских служби

■               ( )Радити на увођењу система за рециклажу уз прикупљачке трансфер  
.станице

    ,    Организовати систем селективног прикупљања отпада његовог разврставања и 
   . увођења у систем рециклаже

8.2.  PREDLOG  MERA  PREDVI\ENIH  ZA  SMAWEWE  NEGATIVNIH 
UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU 

Kako se u granicama obuhvata plana na jednoj parceli  vr{i promena namene 
iz  prete`ne  namene  porodi~no  stanovawe  u  prete`nu  namenu  komunalne 
povr{ine  ,radi  pro{irewa  grobqa  za  sahrawivawe  ~lanova  islamske 
zajednice,a  na  ostale  tri  parcele  promena  namene  iz  prete`ne  namene 
vi{eporodi~no  stanovawe   u  prete`nu  namenu  porodi~no  stanovawe,sa 
dopunskom  namenom  vi{eporodi~no  stanovawe  sa  tercijalnim  delatnostima 
radi  izgradwe  objekata  u  svrhu  socijalnog  stanovawa  -porodi~nih  ku}a  i 
vi{eporodi~nih  objekata  ,to  je  potrebno  sprovesti  mere  za{tite  `ivotne 
sredine koje se odnose na mere za{tite u toku izgradwe planiranih objekata.

Za projekte koji mogu imati uticaja na `ivotnu sredinu, u skladu sa Zakonom o 
proceni uticaja na `ivotnu sredinu (,,Slu`beni glasnik RS,, br. 135/04, i 36/09) i 
Uredbom  o  utvr|ivawu  liste  projekata  za  koje  je  obavezna  procena  uticaja  i 
Liste projekata za koje se mo`e zahtevati procena uticaja na `ivotnu sredinu 
(,,Slu`beni  glasnik  RS,,  br.  114/08)  obavezno  je  pokretawe  postupka  procene 
uticaja.

      ,    Мере заштите и побољшања стања животне средине које се морају 
         поштовати у даљим фазама спровођења и реализације плана су следећe:

Sprovoditi prethodno navedene op{te mere za{tite `ivotne sredine koje se 
odnose na  mere za{tite  u toku izgradwe objekata,kao  i mere  za{tite voda i 
za{titu od buke u toku izgradwe parkinga i ostale eventualne rekonstrukcije i 
adaptacije.



Planirati  odgovaraju}i  na~in  prikupqawa  i  postupawa  sa  otpadnim 
materijama  i  materijalima  (komunalni  otpad,  reciklabilni  otpad-papir, 
staklo,limenke,PVC-boce  i  sl)  obezbediti  posebne  prostore  i  dovoqan  broj 
kontejnera za sakupqawe komunalnog i drugog otpada.

Gra|evinski i  ostali otpadni materijal  ,koji  nastane  u procesu izgradwe 
objekata  i  izgradwe  parking  mesta  i  internih  saobra}ajnica,odnosno  drugih 
planiranih sadr`aja ,propisno sakupiti,razvrstati i odlo`iti,na,zato predvi|
enu lokaciju.

Ako pri izvo|ewu radovana izgradwi navedenih objekta do|e do havarije na 
gra|evinskim ma{inama ili transportnim sredstvima,odnosno izlivawa uqa i 
goriva u zemqi{te,izvo|a~ je u obavezi da izvr{i sanaciju,odnosno remedijaciju 
zaga|ene povr{ine.

VI.  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ( )  МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
   У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

        Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како 
            би се све предложене мере заштите животне средине у плану могле успешно  

  .        имплементирати у пракси Програм праћења стања животне средине у току 
  ,        спровођења плана садржи према Закону о стратешкој процени утицаја на животну 

 (" .  ", . 135/04  88/2010),  : средину Сл гласник РС бр и следеће ставке
2.     опис циљева плана и програма
3.      ;индикаторе за праћење стања животне средине
4.     ; права и обавезе надлежних органа и
5.       поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја

        Програм праћења стања животне средине може бити саставни део 
        постојећег програма мониторинга који обезбећује орган надлежан за заштиту 

 .животне средине
        ,  Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди поред 

,          осталог правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и 
 ,          акцидентне ситуације као и потпунији увид у стање елемената животне средине и 
         утврђивање потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена 
   .      угрожености и врсте загађења Потребно је обезбедити континуирано праћење 

           стања квалитета животне средине и активности у простору чиме се ствара  
    .могућност за њеним рационалним управљањем

      (" .   ",  .  135/04Према Закону о заштити животне средине Сл гласник РС бр  
36/09  72/09и ),         Република односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје 

  ,      надлежности утврђене Законом обезбеђује континуалну контролу и праћење 
         . стања животне средине у складу са овим и посебним законима

 
VII.   ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

 18.         Чланом Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
      ,     дефинише се учешће заинтересованих органа и организација који могу да дају 

           своје мишљење о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у 
  30 .         року од дана Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о  

 ,        стратешкој процени орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће 
       (  19).  јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени члан Орган надлежан  

           за припрему плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину 
   ,        извештаја и достављање мишљења као и времену и месту одржавања јавне 

          .расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења плана
          Због значаја могућих утицаја Плана на животну средину нарочито је важно 

  " "    ( ,адекватно и транспарентно укључивање заинтересованих страна инвеститора  



  ,   ,    надлежних државних органа локалних управа невладиних организација и 
)         .становништва у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине  

          Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем 
         презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке 

.       процене Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује 
          се путем средстава јавног информисња и у оквиру јавног излагања просторног  

.плана
        Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу 

          заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о  
,              .СПУ као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану  

           Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и 
         . јавној расправи органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање На  
           основу оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на 

  .извештај о СПУ

VIII.       ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

      Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени предметног Плана 
(   ),  -   (    према нашем закону односно не технички резиме према европској директиви о 

)         .СПУ представљају сажетак информација датих у свим претходним поглављима  
         .Ове информације треба да су представљене на начин разумљив јавности

          Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да 
         интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким 
,          плановима уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни 

         .  утицаји на животну средину и на здравље и добробит становништва Значај  
     ,  ,    стратешке процене утицаја на животну средину поред осталог огледа се у томе 

:што
-       ,  ,   се заснива на начелима одрживог развоја предострожности интегралности и 

 ,учешћа јавности

-         ,помаже да се провери повољност различитих планских варијанти
     ,       , обрађује питања и утицаје ширег значаја који се не могу поделити на пројекте на  

 -    ,пример кумулативни и социјални ефекти

-         ,утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката  
        укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 

 .детаљније истраживање

          Заштита животне средине у предметном Плану разматрана је у оквиру  
           планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на 

 .        животну средину Примењена методологија је описана у претходном поглављу и 
           сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој 
         .процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја

        На основу значаја утицаја приказаних у Плану закључује  се да 
      имплементација плана не производи стратешки значајне негативне 

    утицаје на целом планском подручју. 

        Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог 
          развоја може се констатовати да ће већина планских решења имати позитиван  

   .        утицај на конкретан простор Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати 
          реализацијом планских решења су ограниченог карактера и по интензитету и по  

 . просторној размери



          ,Да овакви утицаји не би оптеретили капацитет животне средине и простора  
          спроводиће се мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну  

  .средину прописане Извештајем

         Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво предметног 
  ,          .Плана не може дати одговоре на прихватљивост појединих планских решења  
         Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом  

   .      израде пројектне документације Ниво детаљности који ће анализирати 
    ,      појединачне утицаје на животну средину разматраће се у оквиру поступка 

Процене      .утицаја пројекта на животну средину

:ЗАКЉУЧАК
          Predvi|ene Izmene i dopune  Plana generalne regulacije za naseqeno 
mesto Loznica,kao i planirana gradwa u granicama obuhvata istog ne}e 
imati ve}eg negativnog uticaja na `ivotnu sredinu.

   Prema  svemu  navedenom,zakqu~ak  Izve{taja  o  strate{koj  proceni 
uticaja na `ivotnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za 
naseqeno  mesto  Loznica   je  da  je  predmetni  plan  (Izmene  i  dopune  )
predvideo  sve  potrebne  mere  kako  bi  planirane  aktivnosti  imale  {to 
mawi  negativni  uticaj   na  kvalitet  `ivotne  sredine,{to  je  u  funkciji 
odr`ivog razvoja na predmetnom prostoru.

   Izrada  ,,Strate{ke  procene  uticaja  na  `ivotnu  sredinu,,  Izmene  i 
dopune Plana generalne regulacije za naseqeno mesto Loznica ura|ena je 
u  skladu  sa  Zakonom  o  za{titi  `ivotne  sredine  (Sl.glasnik  RS 
br.36/09,72/09 I 43/11) I Zakonom o strate{koj proceniuticaja na `ivotnu 
sredinu ( Sl.glasnik RS br.135/04 88/10)
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