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I ОПШТИ ДЕО 
 
1.0. УВОД 

 
Подручје обухваћено планом налази се у Бањи Ковиљачи, уз државни пут I Б 
реда бр. 26 Остружница-Обреновац-Шабац-Лозница-државна граница са БиХ 
(гранични прелаз Мали Зворник-Нови мост). Ова локација је удаљена од 
бањског парка око 200м. 
Подручје обухваћено границом плана до сада није било предмет детаљне 
разраде и за њега се први пут доноси план детаљне регулације. 
Ради се о подручју које се у овом тренутку користи претежно као 
пољопривредно земљиште. 
 
2.0. ОСВРТ НА ПЕРИОД НАСТАНКА, ПРИЛИКЕ И ПРАВЦЕ У УМЕТНОСТИ 

 
        Бања Ковиљача као туристичко место има те особине само у оквиру 
парка, те је планске активности везане за непосредноу близину, потребно 
условити јасним смерницама које доприносе очувању амбијента.    
        Бању су градили планери и урбанисти, позната имена наше архитектуре, 
па се и настанак овог парка не може раздвојити од градитељских подухвата у 
њему.          
         Време које прати процват трговине и индустрије, успостављање 
економских веза са западном и средњом Европом, у Србији је омогућило 
просперитетан развој те је убрзо унапређено градитељство као и други домени 
друштвеног, техничког и естетског развоја  по узору на развијене европске 
средине. 
          Утицајни стилови у градитељским активностима, разврстани по времену 
настанка карактеристика су бањског комплекса, подизаног од 1900–те. до 
после другог светског рата. У  архитектури Србије  значајно је неколико 
стилова, који су  у то време доминирали централном Европом, a као 
најснажнији издвајају се  стилови  бечке сецесије, минхенског ˝југендстила˝ и  
француског Арт Нувоа  (Аrt Nouveau). Период 1930-тих обележава опште 
прихваћени академизам такозвани академиски еклектицизам, који постаје 
званичан стил архитектуре високог друштва, стил-држава, стил монументалних  
а затим и грађанских зграда. 
Период тoкoм 50-тих карактерише у потпуности утицај социјалистичког 
реализма у архитектури, док се на плану архитектонског обликовања објеката 
истиче миран и безлични ритам. Објекат, млечни ресторан и туристички биро, 
чине представнике овог периода у градитељстрву. Као национално добро, са 
статусом, и под  ингеренцијом надлежног завода за заштиту културе,  поједини 
бањски објекти бивају реконструисани чувајући изворне орнаменте и фасаде. 
 
Парковска композиција представља одјек француских барокних паркова, иако 
су централни и главни део формирани  у геометрискоим а бочни у пејзажном 
стилу. 
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       Француска  декоративистичка архитектура постала је присутна и утицајна 
на нашим просторима  после Париске изложбе одржане 1900. године, a чији се 
дух снажно осетио у Србији. Паралелно са европским кретањима  и утицајима, 
у оквиру архитектонске теорије и праксе буја и снажан покрет обнове 
националног, српско-византијског стила и његове примене.  У тако надахнутом 
времену, настају целовите композиције стилски  обликованог  пејзажног 
простора, која је данас главни ослонац у настанку  нових парковских површина. 
 
Сл. бр. 1 Парковска композиција  1928 год. звездасти систем стаза и кружна стаза 

 
Анализирајући парк, као полазну основу у обликовању новог зеленог 

комплекса, сазнајемо да је дорадом пројекта дворане Кур-салона као 
централног објекта у односу симетрије и решавањем стабилних  односа 
пропорција, аутор Ј. Бончић у зиму 1928.г. вешто уклопио у природно и 
историјско окружење те он чини  складно повезану  композицију.  
         За наше архитекте ова епоха представља солидну базу, за остварење 
нових композиција. Она је уједно и  модел за организацију простора са својом 
израженом осом симетрије као сигурним ослонцем за јасно и хармонично 
решавање унутрашњих простора, зграда и одговарајућих спољних облика.  

Настанак нове парковске композиције ккоји је централна тема овог плана, 
треба да подржи амбијенталну целину бањског комплекса и да усагласи 
постојеће и н новопројектоване зелене елементе. 
 
3.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Плански и правни основ за израду нацрта Плана детаљне регулације садржан 
је у одредбама: 

- Закон о планирању и изгадњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 
81/2009 – испр.; 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013 
i 132/2014) 
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- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(Сл. гласник РС, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл. гласник Републике Србије бр. 50/2011) 

- План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. 
града Лознице бр. 4/2011) 

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Комплекс 
спорта,  рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи , бр. 06-9/13-7-28 од 28 
фебруара 2013. године. 

- Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину "Комплекс спорта,  рекреације и туризма" у Бањи Ковиљачи. 
Број 5-с/2012 од 21.12.2012. године. 

 
4.0. OBAVEZNI  USLOVI I SMERNICE IZ PLANSKIH DOKUMENATA 
VI[EG REDA I DRUGIH PLANSKIH DOKUMENATA 

 
Prema Planu generalne regulacije za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a (Sl. Grada 

Loznice br. 4/2011) predmetno podru~je je predvi|eno za obaveznu izradu plana 
ni`eg reda i planirano je sa prete`nom namenom sportsko-rekreativne povr{ine, a 
dopunskom namenom turizam i ugostiteqstvo i komercijalni sadr`aji. Uz 
saobra}ajnicu kojom je omogu}eno prikqu~ewe centra Bawe Koviqa~e na dr`avni 
put, a koja je preuzeta na osnovu planskog re{ewa iz Plana detaqne regulacije Bawa 
"Centar 2" (Slu`beni list Grada Loznica br. 3/07) planirano je formirawe 
parkovskog kompleksa po obodu izgra|enog objektima u funkciji turizma i 
ugostiteqstva, sli~nog postoje}em parkovskom kompleksu centralnog bawskog parka 
koji je za{ti}en kao bawsko-le~ili{na zona i kao kulturno-istorijska celina.  
Prema Planu generalne regulacije za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a predmetno 
podru~je se nalazi u zoni   TNC5 -{ira zona glavnog centra naseqa uz koridor 
dr`avnog puta. 

 
5.0. GRANICA PLANA I OBUHVAT GRA\EVINSKOG PODRU^JA 
 
Podru~je obuhva}eno predmetnim Planom detaqne regulacije ,,Kompleks sporta, 
rekreacije i turizma" u Bawi Koviqa~i, nalazi se u okviru katastarske op{tine 
Bawa Koviqa~a, na teritoriji grada  Loznice, u obuhvatu Plana generalne 
regulacije za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a (Sl. Grada Loznice br. 4/2011). 
U obuhvatu predmetnog plana nalaze se slede}e katastarske parcele: 
 
37/7, 37/8, 37/9, 37/10, део 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 39/3, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 
45, 47/1, 47/2, 48/1, 49/2, 49/3, 49/4 ,49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 
49/12, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 
58, 59, део 60, део 62/1, део 62/3, 63/1, 63/3, 64/1, 64/3, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 
66/1, 66/3, 67/1, 67/3, 68/1, 68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 
73/3 ,74/1, 74/3, 74/4, 75/1, 75/3, 75/4, 77/1, 77/2, 78/1, 78/3, 78/4, 147/1, 147/3, 
147/4, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 149/1, 149/3, 149/4, 149/5, 151/1, 151/2, 151/3, 
151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 
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153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 156/1, 156/3, 156/4, 
156/6, део 157/1, 157/3, 157/4, део 157/5,  део 157/9, 157/10, део 545/68, 545/69 
,545/70, 545/71, 545/72, 545/73, 545/74, део 545/75, 545/76, 545/77, 545/78, 
545/79, 545/80, 545/81, 545/82, 545/83, 545/84, 545/85, 545/86, 545/87, 545/88, 
545/89, 545/90, 545/114, 545/115, 545/116, 545/117, 545/118, део 545/121, 
545/129, 545/175, 545/199, део 545/208, део 545/209, 545/210, 545/212, 545/213, 
део 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/6, 549/7, део 549/8, 549/9, део 3126. 
 
Povr{ina koja je obuhva}ena planom iznosi 151033 m². 
 
Обухват плана почиње од детаљне тачке 1 која се налази на северозападној 
страни предметне локације, на граници са државним путем првог реда бр.26, 
одакле се спушта ка југу до детаљне тачке17,   наставља ка jугу до тачке 128 , 
па ка истоку железничком парцелом до тачке125, одакле креће на север 
тачкама од 121 до 124, па јужном међом државног пута све до полазне тачке. 
Наведене детаљне тачке налазе се на графичком прилогу бр.2 „Обухват 
плана“. 
Сваку недоумицу у вези описа границе обухвата или броја наведених парцела 
у обухвату отклонити увидом у графички прилог који је меродавнији у погледу 
тачности података. У случају неслагања описа границе из текстуалног дела 
плана са графичким делом, важи графички део плана. У случају неслагања 
бројева катастарских парцела са бројевима катастарских парцела на 
графичком прилогу, важи графички прилог. Такође, уколико је у међувремену 
дошло до промене у катастарском операту, важиће стање дато у графичком 
прилогу плана. 
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                              II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
                   - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА- 
 

1.0. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 
Обухват плана је простор у оквиру  К.О. Бања Ковиљача површине 151033 m²,  
налази се у зони где је предвиђена обавезна израда плана детаљне 
регулације, у типичној насељској целини ТНЦ5-шира зона главног центра уз 
коридор државног пута и није био предмет детаљне разраде. На предметном 
подручју планирана је претежна намена спорт и рекреација, допунска намена  
туризам и угоститељство и комерцијални садржаји, као и парковске површине 
на улазу у комплекс. 
Концепт уређивања простора у оквиру границе Плана базира се на: 

- дефинисању простора од јавног интереса 
- преиспитивању капацитета изградње 
- подизању стандарда коришћења простора 
- делимичном уређењу система паркирања  
- унапређењу нивоа инфраструктурне опремљености 

Урбанистичким решењем усвојен је принцип умереног развоја и у структури 
грађења и у саобраћајним решењима. 
Бања Ковиљача као туристичко место има те особине само у оквиру парка, 
околина парка је изгубила те карактеристике највећим делом због пропуста 
планске документације да препозна кључ предходног планирања који је у 
идеалан однос ставио изградњу објеката и партера. Овај план ће настојати да 
се тај однос поново успостави. 
Планира се изградња спортско-рекреативног комплекса и новог парковског 
комплекса са садржајима туризма, угоститељства и комерцијалним 
садржајима. Такође, планира се измештање бањског фудбалског стадиона на 
нову локацију у оквиру планираног комплекса, а који је тренутно заузео једну 
од најатрактивнијих зона уз централни бањски парк у Бањи Ковиљачи. У оквиру 
планираног подручја по атрактивности садржаја издваја се аква парк са 
спортско-рекреативним и осталим пратећим садржајима. Планирани аква парк 
има гравитационо подручје у чијем радијусу од 100 км се налазе Лозница, 
Шабац, Бијељина, Тузла, Зворник, Љубовија, Крупањ.  
На подручју обухваћеном границом овог Плана, не налази се непокретно 
културно добро евидентирано од стране Завода за заштиту споменика. 
Основна намена земљишта: 

- површине јавне намене чине саобраћајнице у обухвату Плана, парковске 
површине, заштитно зеленило и комуналне површине. 

- површине за остале намене су површине намењене коришћењу и 
изградњи осталих објеката, а у складу са предвиђеном наменом. 

У области саобраћајне инфраструктуре предвиђена је изградња саобраћајница 
којима би се омогућио приступ свим деловима комплекса, свим парцелама у 
обухвату као и формирање јасне блоковске структуре. Предвиђено је да се 
паркирање решава у оквиру парцеле и подземним гаражама. За јавне намене 
обезбеђено је 160 паркинг места. 
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У области водне инфраструктуре задржава се постојећи концепт снабдевања 
водом, који се ослања на постојећу водоводну мрежу која је недавно 
реконструисана. Планира се изградња водовода, фекалне и кишне 
канализације.  
У области енергетске инфраструктуре постојећа подземна високонапонска и 
нисконапонска мрежа не постоји. U neposrednom okruu`ewu obuhvata Plana   
postoje  distributivne trafostanice 10/0,4 kV kao sto su:  ,,Nova Autobuska 
Stanica,, ; TS ,,Kvarc,, ; TS ,,Zelenica,,  i TS ,,Nova Fekаlna Sтanica,, koje su 
uglavnom povezane u prstenastu 10 kV mre`u podzemnim  kablovskim vodovima  sa 
susednim trafostanicama. За напајање објеката у обухвату плана, планира се 
изградња нових ТС 10/0,4 kV који се подземним 10кВ водовима спајају у 
прстенасту мре`у са горе наведеним трафостаницама.  
У области ТТ инфраструктуре потребно је изградити ТТ приступну мрежу 
унутар блока ка постојећој АТЦ ,,Бања Ковиљача.  
Пре приступања изради Концепта Плана тражени су услови од следећих 
надлежних институција и служби: 

- Ј.П. „Електродистрибуција“ Лозница 
- Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница 
- „Телеком Србија“ А.Д. Београд 
- „Лозница гас“ А.Д. Лозница 
- Ј.К.П. „Топлана“ Лозница 
- Министарство унутрашњих послова Републике Србије 
- Републички хидрометеоролошки завод, Београд 
- Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Град Лозница 
- Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“ Београд 
- ЈП „Путеви" Србије 
- „Железнице Србије" А.Д. 

 
2.0. IZVOD IZ PGR ZA NASEQENO MESTO BAWA KOVIQA^A 

 
2.1.TIPI^NA NASEQSKA CELINA 5 (TNC5) 
 
U nastavku je izdvojeno samo ono {to se odnosi na predmetno podru~je. 
PRAVILA 
URE\EWA 

Po`eqno je da prizemqa objekata budu namewena za javni, 
komercijalni ili uslu`ni sadr`aj. Dvori{ta objekata uz 
magistralni put M4 moraju imati izlaz na saobra}ajnice 
unutar bloka, a nikako na put M4 (sada dr`avni put I B reda 
br. 26).  

NAMENA 
POVR[INA 
I OBJEKATA 

Predvi|ena je revitalizacija tj. uklawawe svih postoje}ih 
deponija industrijskog otpada u zoni TNC5 i privo|ewe tih 
povr{ina nameni koja je planirana ovim planom. 

POSEBNI 
USLOVI 

U TNC5 je potrebna izrada planova detaqne regulacije u delu 
gde su po prete`noj nameni predvi|ene parkovske javne 
povr{ine, kao i u delu TNC5 na prostoru izme|u prikqu~nih 
saobra}ajnica na put M4 (dr`avni put I B reda br.26) 
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definisanih u PDR „Centar II” i PDR „Bawa Istok”.  Izrada 
planova detaqne regulacije je neophodna i radi izdvajawa 
javnog zemqi{ta i izgradwe planiranih saobra}ajnica na 
ovom podru~ju. Za izgradwu planiranih prikqu~nih 
saobra}ajnica na M4 (dr`avni put I B reda br.26) primewuju 
se planovi detaqne regulacije (PDR „Centar 2” u Bawi 
Koviqa~i). Tako|e, na predmetnom prostoru se primewuje i 
Plan detaqne regulacije potisnog cevovoda fekalne 
kanalizacije od Bawe Koviqa~e do Loznice i Crpne stanice 
u B. Koviqa~i. 
Obavezna je izrada urbanisti~kih projekata za objekte ve}ih 
gabarita i komplekse. 
U okviru TNC5 planirani su kompleksi nameweni sportu i 
rekreaciji masovnog tipa (akva park, kompleksi bazena sa 
mogu}no{}u kori{}ewa re~ne vode, sportskih terena, 
zelenih rekreativnih povr{ina, golf terena ili sl.) te je za 
prostor gde je predvi|ena funkcija sporta i rekreacije 
potrebna izrada planova detaqne regulacije u smislu 
razmatrawa konkretnih re{ewa koja bi uzela u obzir op{ti 
zna~aj masovnog sporta i rekreacije u razvoju i ponudi 
zdravstvenog turizma u bawi. Ukoliko za ovakve komplekse i 
sadr`aje nije potrebno pribaviti gra|evinsko zemqi{te za 
javne namene, mogu se raditi urbanisti~ki projekti. 

 
2.2. TERCIJALNE DELATNOSTI (USLU@NO-TRGOVINSKE 

DELATNOSTI, POSLOVNO-KOMERCIJALNE DELATNOSTI, 
TURISTI^KE AKTIVNOSTI I SPORTSKO-REKREATIVNI 
CENTRI I KOMPLEKSI) U [IROJ ZONI GLAVNOG CENTRA 
NASEQA 

PRAVILA 
PARCELACIJE 

Minimalna povr{ina parcele….600m2 
Minimalna {irina parcele….12m 

PRISTUPI 
PARCELAMA 

Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na 
javnu povr{inu.  
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m. 
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od 
na~ina parkirawa (broja parking mesta, tipa i veli~ine 
gara`e i sl.) kao i od uslova i tehni~kih zahteva 
protivpo`arne za{tite (za{tita visokih objekata od 
po`ara, za{tita gara`a za putni~ke automobile od po`ara 
i eksplozija). 

USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA 

Indeks/stepen izgra|enosti: 
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na nivou bloka ili 
celine……1,8 
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli……2,0 
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Indeks/stepen iskori{}enosti: 
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na nivou bloka 
ili celine…..40% 
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na 
parceli…..50% 
Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemqe, 2 
sprata, potkrovqe) 
-maksimalna visina objekta: 
     do kote slemena…..15m 
     do kote venca……12m 
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 
     do kote slemena…..5,0m 
     do kote venca……4,0m                      
Horizontalna regulacija: 
Gra|evinska linija za svaku katastarsku parcelu je 
prikazana na grafi~kom prilogu br.5 ,,Plan saobra}aja, 
regulacije i nivelacije”(PGR Bawa Koviqa~a) . 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~ne granice susedne gra|evinske 
parcele….6,0m 
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita objekta od 
bo~nih susednih objekata……12,0m 
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe 
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m 
Minimalno rastojawe objekta od zadwe granice 
parcele…..12,0m 
Minimalno rastojawe objekta od naspramnog objekta….1h, a 
ne mawe od 10,0m 
Krovovi i potkrovqa: 
Kod objekata mawih gabarita i ve}e spratnosti (poslovni 
objekti-kule, administrativne zgrade i sl.) preporu~uju se 
kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 40˚.  
Ukoliko su objekti velikih gabarita i male spratnosti 
(megamarketi, supermarketi, tr`ni centri i sl.), 
preporu~uju se ravni ili kosi krovovi koji su minimalnog 
nagiba 6˚.   
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m 
(ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine). Izgradwa mansardnih krovova i vi{e 
potkrovnih eta`a nije dozvoqena.  

ODVODWAVAW
E 

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno 
preko susednih parcela. 



9 
 

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA  

Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli…..20% 

 
2.3. JAVNO ZELENILO 

 
2.3.1. Pravila ure|ewa 
 
Parkovi 
 
Pod pojmom parka obuhva}ene su zelene povr{ine koje se nalaze u okviru 

izgra|enog urbanog tkiva za odmor, {etwu, igru. 
 
Drvoredi 
 
Gde god je to mogu}e postavqati nove drvorede a kod obnove postoje}ih 
- drvorede obnavqati vrstom drve}a koja dominira u drvoredu 
-predvideti sadwu {kolovanih sadnica (visina 3,5 m, stablo ~isto do grana 

do visine od 2,5 m prsnog pre~nika najmawe 10 cm) 
 
2.3.2.Pravila gra|ewa 
 
Parkovi 
 
Kod podizawa novih parkova va`e slede}i uslovi: 
 
Potrebno je da postoji projekat parka u odgovaraju}oj razmeri sa precizno 

odre|enom granicom parka, unutra{wim saobra}ajnicama i parkovskim 
objektima, zelenilo treba da bude reprezentativno, planirati vodene povr{ine 
(ve{ta~ko jezero, fontane) sadr`aji treba du budu koncentrisani (miran 
odmor, igra, sportski objekti). 

 
U parku treba da budu podignuti slede}i objekti: 
 
- Ugostiteqski objekti sa otvorenim ba{tama, prate}i objekti sportskih 

sadr`aja, objekti u funkciji odr`avawa parka, objekti kulture, mawi otvoreni 
amfitetri za kulturne manifestacije, infrastrukturni objekti. Mogu}a je 
izgradwa pojedina~nih, javnih ili komercijalnih objekata u kompleksima 
zelenila na osnovu planova detaqne razrade. 

 
Parkove treba opremiti standardnom infrastrukturom i sistemom za 

zalivawe. 
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Drvoredi 
 
Kod podizawa novih drvoreda 
 
Ukoliko je profil ulice preko 12 m sadwu uskladiti sa orijentacijom ulice. 

Izbor vrsta prilagoditi visini zgrada i {irini trotoara, sagledati 
mogu}nost sadwe u jednosmernim ulicama, u pe{a~kim ulicama i zonama, 
sagledati modu}nost formirawa travnih ba{tica sa drvoredima i sadwu 
uskladiti sa sinhron planom. Najmawe rastojawe izme|u sadnica prilagoditi 
vrsti drve}a u drvoredu i stani{nim uslovima. Predvideti sadwu {kolovanih 
sadnica. 

 
Kod podizawa u novim naseqima  
 
Prioritet dati vi{erednim drvoredima sa travnim ba{ticama. Najmawe 

rastojawe izme|u sadnica je 5,0 m i predvideti sadwu {kolovanih sadnica. 
 
Potrebno opremawe drvoreda 
 
Treba postaviti {titnike oko debla i za{titi sadne jame a prema potrebi 

postaviti instalacije za podzemno navodwavawe prehranu drvorednih sadnica. 
 

2.4. SPORTSKO-REKREATIVNE POVR[INE 
 
2.4.1. Pravila ure|ewa 
 
U zavisnosti od oblika rekreativne odnosno sportske aktivnosti gra|ana, 

ovi objekti se dele u dve kategorije: 
 
- Sportske povr{ine za aktivnosti usmerene na rekreaciju koja se izvodi 

samostalno-spontana rekreacija: {etwa, zabava, igra, razonoda, odmor u 
prirodi, plivawe i sun~awe i sl. 

 
- Sportske povr{ine za aktivne oblike rekreacije odnosno sporta, koji se 

odvijaju u sportskim i drugim organizacijama ili za to posebno utvr|enim 
povr{inama, prostorijama i objektima. 

 
Ne postoji sportsko-rekreativni centar u Bawi Koviqa~i. 
Planirani sportsko-rekreativni centri na nivou op{tine se normiraju sa 

minimum ukupne povr{ine 4 m2 po stanovniku i 1,2 m2 po stanovniku korisne 
povr{ine a preporu~uje se i vi{e, ukoliko se uka`e potreba, interes ili 
mogu}nost. 
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Preporu~uje se izgradwa  
 
- de~jih igrali{ta za uzrast od 3-6 godina u okviru gravitacionog podru~ja 

50-300 m,  
- de~jih igrali{ta za uzrast od 6-11 godina u okviru gravitacionog podru~ja 

50-500 m,  
- igrali{ta i sportske povr{ine za uzrast od 11-14 godina u okviru 

gravitacionog podru~ja 100-1000 m,  
- igrali{ta i sportske povr{ine za uzrast iznad 14 godina u okviru 

gravitacionog podru~ja 1000-1500 m,  
 

U svim zonama je mogu}a izgradwa objekata koji su kompatibilne namene sa 
op{tom namenom sporta i rekreacije: de~ja i sportska igrali{ta, kupali{ta, 
sportske dvorane, javna i druga parkirali{ta, ugostiteqski objekti i sl. 

Iskqu~ivo je zabraweno: stanovawe, poslovawe i proizvodne delatnosti. 
Za izgradwu objekata u ovim zonama neophodna je izrada urbanisti~kog plana 

ili urbanisti~kog projekta. 
Nije dozvoqena promena osnovne namene i ona mora biti zastupqena na 70% 

parcele. 
 
2.4.2. Pravila gra|ewa za objekte u finkciji sporta i rekreacije 
 

Namena objekta - trgovina na malo  
- hoteli i restorani 
- po{ta i telekomunikacije 
- zdravstvena za{tita (sportska medicina) 
- iznajmqivawe sredstava za prevoz vodenim putevima 
- ostale poslovne aktivnosti 
- ostale sportske aktivnosti 

Pravila 
parcelacije 

Minimalna veli~ina parcele je 10 ari. 

Pristup 
parcelama 

Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na 
javnu povr{inu minimalne {irine 4,5 m. Pristupna povr{ina 
se ne mo`e koristiti za parkirawe vozila i mora obezbediti 
pristup protivpo`arnog vozila.  
Parcele pored magistralnog puta (sada dr`avni put I B reda 
br. 26) ne mogu imati direktan pristup na magistralni put sem 
ako se za to nepribavi posebno odobrewe JP "Putevi" Srbije. 
Pristup na parcele se izvodi sa paralelnih, sabirnih 
saobra}ajnica ili drugih naseqskih saobra}ajnica.  

Uslovi za 
izgradwu 
objekata 

Podzemne 
eta`e 

Podzemne eta`e objekata mogu da zauzimaju ve}u 
povr{inu na parceli od nadzemnih delova 
objekta pri ~emu je gra|evinska linija 
podzemnih eta`a ostaje u granicama parcele 
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Indeks 
zauzetosti 

20,00% 

Indeks 
izgra|enost
i 

0,3 - 0,4 

Gra|evinska 
linija 

Novi objekti se mogu postavqati iskqu~ivo na 
preovla|uju}u gra|evinsku liniju. Gra|evinska 
linija je odre|ena u grafi~kom prilogu list 
br.5 ,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije“.  

 
Udaqenost 
od me|a i 
suseda 

Novi objekti treba da budu najmawe 4,5 m 
udaqeni od objekata na susednim parcelama i 
minimalno 1,5 odnosno 2,5 m od susednih me|a. 
Ukoliko je objekat udaqen mawe od 2,5 m od 
bo~ne granice parcele, dozvoqeni su otvori sa 
visokim parapetom . 

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih konstrukcija. 
 

Podkrovqa Ukoliko se grade podkrovqa, mogu imati 
nadzidak visok najvi{e 1,60 m  

Odvo|ewe 
atmosfersk
ih voda 

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta 
obavezno je u okviru sopstvene parcele.  

Spratnost Maksimalno (Po)Pr+2+Pk sem za objekte 
sportskih sala i dvorana. Ispod tribina se 
mo`e formirati poslovni prostor. 

Parkirawe U skladu sa normativima propisanim za tu vrstu objekata ili 
u skladu sa urbanisti~kim planom. 

Ure|ewe 
slobodnih 
povr{ina 

Obavezno je formirawe zelenih povr{ina na minimalno 40% 
povr{ine svake parcele. Izbor zelenila i parterno ure|ewe 
mo`e biti po izboru investitora.  

Izgradwa drugih 
objekata na 
parceli 

Dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne namene.  
Dozvoqeno je i postavqawe monta`no-demonta`nih objekata 
iznad sportskih terena (,,balon sale,, i sl.)  

Pomo}ni objekti Pomo}ni prostor smestiti u okviru prizemqa ili podruma 
svakog pojedina~nog objekta ili kao zaseban objekat na 
parceli, iza glavnog, maksimalne povr{ine 100 m2 

Ogra|ivawe Sve parcele se mogu ograditi ogradom do maksimalne visine 
od 2,20 m. Ograde prema javnim povr{inama su obavezno 
transparentne. 

Posebni uslovi Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama. 
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2.5. ZA[TITNO ZELENILO 
 
2.5.1.Pravila ure|ewa 
 
Zeleni koridori 
 
Zelene koridore je mogu}e postaviti du` obale reke Drine, du` 

saobra}ajnica, ako je to mogu}e du` nekih mawih vodotoka i kanala. 
Budu}a mre`a pe{a~kih i biciklisti~kih staza treba da koristi postoje}e 

kao i planirane zelene koridore.  
Kod rekonstrukcije postoje}ih koridora va`e slede}i uslovi: sa~uvati 

zelene koridore u postoje}im granicama, uva`avati pravce pe{a~kog i 
biciklisti~kog kretawa. Za{titni putni pojas ozeleniti. 

 
2.5.2.Pravila gra|ewa 
 
Zeleni koridori 
 
- Kod podizawa novih koridora va`e slede}i uslovi: kod vi{enamenskog 

kori{}ewa zelenih koridora izbor vrsta i na~in sadwe prilagoditi primarnoj 
nameni (za{titni pojasevi, za{titne {ume i sl.) u zavisnosti od veli~ine 
prostora dozvoqena je izgradwa sadr`aja za rekreaciju. 

 
- Kod novih zelenih koridora dozvoqeno je: sadwa, provla~ewe 

biciklisti~kih i pe{a~kih staza, podizawe mesta za odmor, ugostiteqskih 
objekata, nadstre{nica na povr{ini do 5% povr{ine koridora, izgradwa 
sportskih objekata, podizawe parkova. 

 
- Potrebno opremawe zelenih koridora: zelene koridore treba opremiti 

standardnom infrastrukturom i sistemom za zalivawe. U putnom pojasu je 
dozvoqeno postavqawe putnih objekata, infrastrukturnih vodova i objekata i 
reklamnih panoa. Postavqawe ovih objekata se ure|uje op{tinskom odlukom.  
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III ANALIZA I OCENA POSTOJE]EG STAWA 
   

      1.0  ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ - ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

1.0.1 Климатске карактеристике - Бања Ковиљача се налази на подручју 
умерено континенталне климе. На ободу је изложен утицају Панонске низије са 
севера и утицају доминантних ваздушних маса из западног квадрата, који носе 
различите термичке и друге особине. 

 
          1.0.2  Геолошко - хидролошке карактеристике: на потезу од Б. Ковиљаче 

према Лозници  главни рецепијент је  река Дрина, међународног  водотока и 
великог потенцијала. Значајан проценат територије карактерише присуство  
шљунковито - песковите формације алувија настало  због велике потискујуће 
снаге воде, која је условила таложење низводно. Претпоставља се да је при 
подизању модерне бање све то дубоко затрпано, а да су се копани бунари 
обично налазили само неколико метара дубоко у дебелом слоју  алувијалног 
наноса, одакле се црпи сумпоровита вода за пиће и купање. Због 
катастрофалних поплава и изливања воде ранијих деценија обала се морала 
осигурати дизањем насипа.          
Данас је потез дуж Општине Бања Ковиљача безбедан од изливања. 

 
Геолошки састав терена – доминантна земљишта су: 
Аутоморфна земљишта  - заузимају 28% територије  
Нудоморфна земљишта -   заузимају 72% територије 
У групи аутоморфних издвајају се смеђа земљишта на кречњаку 22 %.  
У групу хидроморфних издваја се псеудоглеј са 36 %. Ова два типа обухватају 
58% општине. Присутна су још два типа земљишта:  алувијум - иловаста   17 %  
параподзоаста   6.5  %.  
Сва четири типа земљишта обухватају 93 % територије - града,  док је учешће 
других типова безначајно. 
Бонитетна класификација обухвата шест типова земљишта. Највише 
земљишта заступљено је у  четвртој, петој и шестој класи, на подручју Гучева и 
Иверка. Земљишта друге класе готово да и нема, изузев подручја око Дрине .     
   
Земљишни профили – значајно присуство Б хоризонта, на територији града, 
зеједничко је за све типове земљишта који и поред одређених сличности 
указују на одређене разлике, што је резултат различитих матичних супстрата  и 
различитих услова образовања . 
Код хидромирфних земљишта издваја се псеудоглеј са  36.9 %.  
За псеудоглеј (g  хоризонт) карактеристично је да се развија уз присуство воде  
H²O. Предуслов за његово образовање је присуство у профилу једног воденог 
хоризонта ( Bt ) и процес псеудоглеја надовезује се на процес лесивирања чији 
је резултат ( Bt) хоризонт. После обилних падавина, вода – H²O испуњава све 
поре и шупљине изнад - Bt хоризонта услед чега се у профилу одигравају 
редукциони процеси. Ово је мокра фаза псеудооглејавања.  
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Сува фаза наступа кад из профила испари вода услед чега се у земљи 
одигравају оксидациони процеси. Боја (g) хoризонта је пепељасто сива. 
Вредност зависи од дубине на којој се налази вододрживи хоризонт и  од 
дужине и трајања мокре и суве фазе. 
 

 1.0.3 Вегетација - систем бањског комплекса налази се у непосредној 
близини, подножју планине Гучево, на чијој територији је издвојено седам 
шумских асоцијација:  

• 1. шуме црног граба са медунцем,   (Quercetum farnetto – ceris)  
• 2. шуме сладуна и цера (Quercetum farnetto – ceris Rud.)         
• 3. шуме китњака и граба (Galio – Querco – Carpinetum ass.n.)    
• 4.китњаво грабове шуме(Galio–Querco–Carpin. acelea. sa Quercus robr. 

Var.n.) 
• 5. брдско букова шума   ( Fagetum – submontanum ass.n.) 
• 6. буква шума са црним грабом и јаворима  (Aceri – Ostryo – Fagetum 

ass.) 
• 7. букова шума са маховинама ( Musco – Fagetum Jovanović) 

 
          Парк – шумa, чини прелазну зону Гучева и парка и има знатан утицај на 
микроклиму целог подручја. Ако посматрамо парк као област,  која се налази у 
подножју Гучева са карактристикама алувијалних предела, говоримо о две 
климатогене заједнице,  карактеристичне по великој сложености и 
разноврсности флоре и фауне што се огледа у великом броју биљних врста и 
њихових фитоценоза. То је узроковано разноликоишћу рељефа, кломе, 
геолошке и педолошке подлоге. 
У нижим деловима, на равном терену налази се и предметна површина са 
претежно  заступњеним ливадама са једне стране, шумском вегетацијом са 
друге стране и мочварном вегетацијом  условљеном равним и депресивним 
теренима, плављеним или често плављеним, дуж речног корита  Дрине. 
  Долинске ливаде појављују се на местима повременог плављења и 
засипања алуијалним наносом. 
 Шумска вегетација је најприсутнији облик биљних заједница услед велике 
покривености територије.  
 Планина Гучево, у чијем подножју се налази парк, значајно утиче на 
формирање нових зелених целина, јер представља прелазну област између 
две климатогене заједнице: асоцијација: Querco – Carpinetum и Quercetum 
fernetto cerris, на чијој се површини налази велики број реликтних врста ( Ostrya 
carpinifolia, Juglans regia, Castane sativa, Ilex aquinifolium).  
Ове карактеристике, јасно дефинишу  врсте које чаине основу у одабиру у 
формирању вегетацијског покривача. 
 
          1.1 Услови животне средине – са аспекта животне средине највише 
проблема у претходних тридесет година било је са загађеним ваздухом. 
Фабрика великог капацитета (хемијске индустрије) смештена је са источне 
стране, загађен ваздух убрзо се налазио у бањи. Последњих десет година 
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фабрика не ради па се ситуација у ваздуху поправља. Наиме отровних гасова 
је мање.  
         Непосредно уз парк пролази и пруга, којом саобраћају локални возови, 
што доприноси већем загађењу ваздуха. Са свих страна парка, налазе се 
колски путеви, са веома прометним саобраћајем. Обилазница око града такође 
додатно оптерећује постојеће загађење. Велика количина ослобођених 
издувних гасова који одлазе у ваздух, али и у земљиште, погоршава услове. 
Аерозагађење је веће зими, током сезоне грејања. 
 Главна сезона, када има више посетилаца у бањи а  самим тим и у 
централном бањском парку је лето и тада настају бројни  проблеми. Повећава 
се бацање отпадака, гажењем траве и уништавањем мобилијара. Поред свих 
проблема,  бањски парк је ипак површина на којој се примењује одржавање а  
самим тим и хигијена  
. 
2.0. OCENA POSTOJE]EG STAWA 
 
Teren na kome je predmetna lokacija  je prete`no ravan. 
 Sa severne strane lokacija je  oivi~ena државним путем I Б реда бр. 26 
Остружница-Обреновац-Шабац-Лозница-државна граница са БиХ (гранични 
прелаз Мали Зворник-Нови мост), sa zapadne i isto~ne strane  predmetna 
lokacija je oivi~ena novoplaniranim ulicama koje nemaju pristup na dr`avni put. 
Sa ju`ne strane predmetna lokacija je ograni~ena prugom Loznica - Zvornik. 
Na predmetnoj lokaciji ne postoje izgra|eni objekti, ve} je предметна локација 
зелена површина без значајне вегетације, која тренутно служи као 
пољопривредно земљиште.    
Биолошка детерминација и превођење  простора у урбану зелену површину, 
представља сложен процес и подразумева бројне мере. Реализација би 
требала да нагласи значајност фазног решења, ради задовољавања  сложених 
функција. 
Како је реч о неуређеном земљишту које се налази на тренутно најповољнијем 
земљишту и на ком су започете планске активности доношењем Плана 
детаљне регулације "Бања центар 2" којим се усмерава повезивање центра 
насеља са државним путем, јасно је да је овај простор потребно опремити и 
довести у стање планирано Планом генералне регулације за насељено место 
Бања Ковиљача. Услови за испуњење планираних активности су оптимални 
пошто је предметни простор неизграђен. Такође, предметна локација је на  
најближем удаљењу од централног дела Бање Ковиљаче (пешачка дистанца 
200м) те је ширење на овај простор плански оправдано. Не само да би се на уз 
планирану прикључну саобраћајницу која би постала кичма будућих активности 
омогућила разноврсност и проширење туристичке понуде, него би се, на овај 
начин обезбедило директно повезивање центра бање и излазак на Реку Дрину 
што је био полазни мотив и планско опредељење дефинисано планом вишег 
реда и овим планом. 
Анализом постојећег стања може се утврдити да не постоје препреке у 
реализацији планираних намена. 
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Такође, шире посматрано, имало се у виду да у Бањи Ковиљачи постоји 
недостатак у смештајним капацитетима и да угоститељство не прати у 
довољној мери у квалитету и заступљености здравствене активности. Danas u 
Bawi Koviqa~i postoje registrovana dva privredna subjekta iz oblasti 
hotelijerstva, turizma i pru`aw zdravstvenih usluga: Specijalna bolnica za 
rehabilitaciju Bawa Koviqa~a i Hotelsko-turisti~ko preduze}e http Bawa 
Koviqa~a. Sme{tajni kapaciteti Specijalne bolnice iznose 428 le`aja, a 
HTTP Bawa Koviqa~a 563, {to nije ni pribli`no dovoqno za potrebe bawskog 
turizma. U privatnom sektoru evidentirano je 27 samostalnih ugostiteqskih 
radwi koje se nalaze u centru Bawe pored puta Loznica Zvornik, u glavnoj 
ulici Bawe i na obroncima planine Gu~evo. Privatni ugostiteqski objekti 
upotpuwuju postoje}u ponudu, ali su oni prete`no nameweni prolaznim gostima 
i gostima koji svra}aju sa magistralnog puta. Bawi Koviqa~i nedostaju elitni 
turisti~ko-ugostiteqski objekti koji bi pru`ali usluge. Pro{irewem 
sadr`aja sporta i rekreacije kao i novih kapaciteta sme{taja bi}e neophodna 
izgradwa i novih kvalitetnih turisti~ko-ugostiteqskih objekata.  
Osnovni princip razvoja je da se Bawa ne razvija kao iskqu~ivo zdravstveni, 
bawski centar ve} kao op{ti turisti~ki centar orijentisan na razli~ite 
kategorije turista. U tom smislu je od posebne va`nosti aktivirawe svih 
potencijala u nasequ (kompletirawe ponude sportsko-rekreativnog sadr`aja, 
prezentacija kulturno-istorijskog nasle|a, ure|ivawe rekreativno-zabavnog 
centra u priobaqu Drine), razvoj razli~itih oblika sme{tajnih i 
ugostiteqskih kapaciteta, kompletirawe infrastrukture. U tom smislu, 
nephodno je da Bawa Koviqa~a iskoristi prednosti povoqnog polo`aja u 
odnosu na va`ne komunikacione pravce (dr`avni put i `elezni~ku prugu) {to 
planirana lokacija omogu}ava.  
Predvi|eno je izme{tawe postoje}eg fudbalskog terena koji se nalazi u 
neposrednoj blizini bawskog parka na povoqniju lokaciju izvan u`eg centra-na 
prostor predvi|en za sport i rekreaciju kako bi se lokacija oslobodila za 
izgradwu objekata planiranih po PGR Bawa Koviqa~a (sport i rekreacija, 
turizam i ugostiteqstvo, komercijalni sadr`aji). 
Turisti~ko-ugostiteqske i komercijalne sadr`aje, neophodno je obogatiti i 
raznovrsnim sportsko-rekreativnim sadr`ajima, zonom zabave koja predstavqa 
prostor za aktivnu rekreaciju i zabavu-akva parkom, kao i zonu opu{tawa i 
relaksacije kao {to su npr. spa i velnes centri i sl. Analiziraju}i sli~ne 
primere izvedene u Srbiji, upore|uju}i gravitaciono podru~je i odnos 
veli~ina urbanih sredina (Petrolend u Ba~kom Petrovcu od 5,14ha i akva park 
u Jagodini od 5,0ha) utvr|eno je da se sa povr{inom od 4,3ha za akvapark 
ostvaruje planirani minimum u pogledu kapaciteta i potreba gostiju Bawe 
Koviqa~e. Treba uzeti u obzir da je akva Park Petrolend najve}a do sada 
izgra|ena turisti~ko-zabavna atrakcija u Srbiji i najmoderniji akva park na 
prostoru celog Balkana. Nalazi se na teritoriji op{tine Ba~ki Petrovac, 
nadomak Novog Sada, 120 kilometara od Beograda, isto toliko je udaqen od 
granice sa Ma|arskom, i samo 20 km od grani~nog prelaza sa Hrvatskom. Na 
drugoj strani, akva park u Jagodini ostvaruje 330000 posetilaca godi{we {to 
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pored lokalnog stanovni{tva podrazumeva posetioce iz cele Srbije i iz 
inostrantva. 

 
3.0. STATUS I NAMENA ZEMQI[TA 

 
 Sve parcele u obuhvatu predmetnog PDR-a se nalaze u gra|evinskom podru~ju 

odre|eno Planom generalne regulacije za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a (Sl. 
Grada Loznice br. 4/2011) 

 
 U okviru definisanog obuhvata odre|ena je slede}a namena zemqi{ta.  

• povr{ine za javne namene (saobra}ajnice, komunalne povr{ine, parkovske 
povr{ine, za{titno zelenilo) 

• povr{ine za ostale namene  
 

4.0. VLASNI^KI STATUS ZEMQI[TA 
 
Tabela 1. Parcele u KO  Bawa Koviqa~a 

 

Redni 
broj 

Broj  
parcele 

Povr{ina Vlasnik Namena

1 37/7 4 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

pa{wak

2 37/8 2068 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

pa{wak

3 37/9 1388 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

pa{wak

4 37/10 216 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

poqoprivredno

5 38/2 878 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

pa{wak

6 38/3 26 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

neplodno
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7 39/1 896 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} 
Petar, Kova~evi} Anka, Lesi 
Dragica i Rogojevi} Radomir 

poqoprivredno

8 39/2 462 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

poqoprivredno

9 39/3 1998 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

poqoprivredno

10 Deo 41/2 141 Dr`alac Zeki} Dragomir poqoprivredno

11 42/2 621 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

12 43/2 582 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

13 44/2 525 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

14 45 826 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

15 47/1 575 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

16 47/2 111 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

17 48/1 412 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

18 49/2 309 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

19 49/3 439 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

20 49/4 374 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

21 49/5 943 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

22 49/6 1298 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

23 49/7 394 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

24 49/8 1853 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

25 49/9 293 Stefanovi} Milica,
Jovanovi} Vladimir, 
Jovanovi} Miroslava, 
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica,Obradinovi} Dragica, 

poqoprivredno
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Raki} Milka i Mari~i} Jovanka 

26 49/10 136 Dr`alac Jevti}  Radomir poqoprivredno

27 49/11 9 Stefanovi} Milica, 
Jovanovi} Vladimir, 
Jovanovi} Miroslava, 
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica, Obradinovi} 
Dragica, Raki} Milka i 
Mari~i} Jovanka 

poqoprivredno

28 49/12 628 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

29 50/1 589 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

30 50/2 85 Puri} Radomir pa{wak

31 51/1 161 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

32 51/2 69 Vladi} Milojka poqoprivredno

33 51/3 30 ]eli} Rajna, Petrovi} Milena, 
]eli} Du{anka i  
]eli} Milorad 

poqoprivredno

34 52/1 172 Dr`alac Jevti} Radomir poqoprivredno

35 52/2 138 Stefanovi} Milica,
Jovanovi} Vladimir, 
Jovanovi} Miroslava, 
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica, Obradinovi} 
Dragica, Raki} Milka i Mari~i} 
Jovanka 

poqoprivredno

36 52/3 72 ]eli} Rajna, Petrovi} Milena, 
]eli} Du{anka i  
]eli} Milorad 

poqoprivredno

37 52/4 64 ]eli} Rajna, Petrovi} Milena, 
]eli} Du{anka i  
]eli} Milorad 

poqoprivredno

38 53 117 \ur|evi} Milisav poqoprivredno

39 54 242 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

pa{wak

40 55 48 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

pa{wak

41 56/1 245 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredn
o 

42 56/2 598 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredn
o 

43 57 529 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

pa{wak

44 58 658 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

45 59 610 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

pa{wak

46 Deo 60 15 dr`alac Zeki} Dragomir pa{wak

47 Deo 62/1 321 RS DP za rudarsko-geolo{ka poqoprivredno
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istra`ivawa ,,Istra`ni 
radovi,, Zaja~a 

48 Deo 62/3 1138 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

49 63/1 359 RS DP za rudarsko-geolo{ka 
istra`ivawa ,,Istra`ni 
radovi,, Zaja~a 

{umsko

50 63/3 1190 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

51 64/1 451 RS DP za rudarsko-geolo{ka 
istra`ivawa ,,Istra`ni 
radovi,, Zaja~a 

{umsko

52 64/3 1245 Koncern Farmakom M,B. DOO, 
[abac 

poqoprivredno

53 65/1 1009 RS Koncern Farmakom 
M,B.[abac-Rudnici i topionica 
A.D. Zaja~a Loznica 

{umsko

54 65/3 1061 RS Koncern Farmakom 
M,B.[abac-Rudnici i topionica 
A.D. Zaja~a Loznica 

{umsko

55 65/4 2216 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

56 65/5 2329 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

57 66/1 479 RS Koncern Farmakom 
M,B.[abac-Rudnici i topionica 
A.D. Zaja~a Loznica 

{umsko

58 66/3 698 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

59 67/1 2522 RS Koncern Farmakom 
M,B.[abac-Rudnici i topionica 
A.D. Zaja~a Loznica 

{umsko

60 67/3 3607 Koncern Farmakom M,B.[abac-
Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica 

poqoprivredno

61 68/1 774 \ur|evi} Milisav {umsko

62 68/3 1338 \ur|evi} Milisav poqoprivredno

63 69/1 536 Dr`alac Jevti} Radomir {umsko

64 69/3 1036 Dr`alac Jevti} Radomir poqoprivredno

65 70/1 341 Dr`alac Jovanovi} Stanimir {umsko

66 70/2 594 Dr`alac Jovanovi} Stanimir poqoprivredno

67 71/1 648 Dr`alac Stefanovi} Milica poqoprivredno

68 72/1 541 RS ]eli} Dragana, 
]eli} Rajna,  
Petrovi} Milena, 
Raubi} Zagorka, 
]eli} Milorad i ]eli} 
Du{anka 
 

{umsko

69 72/2 621 RS ]eli} Dragana, ]eli} Rajna, poqoprivredno
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Petrovi} Milena, Raubi} 
Zagorka,]eli} Milorad i ]eli} 
Du{anka 

70 73/1 635 Puri} Dragi} {umsko

71 73/2 765 Puri} Dragi} poqoprivredno

72 73/3 43 RS ]eli} Dragana, ]eli} Rajna, 
Petrovi} Milena, Raubi} 
Zagorka,]eli} Milorad i ]eli} 
Du{anka 

poqoprivredno

73 74/1 2091 Puri} Radomir {umsko

74 74/3 4066 Puri} Radomir poqoprivredno

75 74/4 12 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

76 75/1 296 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

{umsko

77 75/3 874 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

poqoprivredno

78 75/4 34 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

poqoprivredno

79 77/1 570 Vasi} Dragan i Andri} Dragana {umsko

80 77/2 638 Vasi} Dragan i Andri} Dragana pa{wak

81 78/1 908 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

{umsko

82 78/3 312 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

poqoprivredno

83 78/4 17 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 
Milorad, Puri} Mitar, 
Marinkovi} Zagorka, Ludi-Puri} 
danica i Puri} Ru`ica 

poqoprivredno

84 147/1 706 Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

neplodno

85 147/3 172 Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 
 

neplodno

86 147/4 31 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

87 148/1 1269 Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 
 

neplodno

88 148/3 637 Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

neplodno

89 148/4 793 Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

neplodno

90 148/5 154 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

91 149/1 1724 RS dra`aoci Gli{i} Nada, {umsko
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Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

92 149/3 947 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

poqoprivredno

93 149/4 79 RS Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

neplodno

94 149/5 597 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

poqoprivredno

95 151/1 162 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 
Qubomir i Ivanovi} Zlatomir 

poqoprivredno

96 151/2 598 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 
Qubomir i Ivanovi} Zlatomir 

{umsko

97 151/3 291 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 
Qubomir i Ivanovi} Zlatomir 

neplodno

98 151/4 180 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

poqoprivredno

99 151/5 396 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

{umsko

100 151/6 213 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, poqoprivrdno

101 151/7 420 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

102 152/1 518 RS Rogojevi} Branislav neplodno

103 152/2 364 RS Rogojevi} Branislav poqoprivredn
o 

104 152/3 549 RS Rogojevi} Branislav neplodno

105 152/4 50 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 
Qubomir i Ivanovi} Zlatomir 

poqoprivredno

106 152/5 365 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, {umsko

107 152/6 303 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

108 152/7 116 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, poqoprivredno

109 152/8 189 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

110 153/1 854 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

111 153/2 599 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

112 153/3 986 RS Rogojevi} Branislav neplodno

113 153/4 945 RS Rogojevi} Branislav neplodno

114 154/1 35 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno

115 154/2 112 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

116 154/3 43 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno

117 154/4 37 RS Rogojevi} Branislav neplodno

118 154/5 15 RS Rogojevi} Branislav neplodno

119 156/1 404 RS Kaldesi} Milan neplodno

120 156/3 289 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

121 156/4 86 RS Milo{evi} Dragoslava, 
Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava,Rogojevi} 

{umsko
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Dragoslav,Popovi} Zora,
@ivkovi} Ivanka i Strgulc 
Stefanija  

122 156/6 12 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno

123 157/3 189 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

124 157/4 4 RS Rogojevi} Branislav pa{wak

125 Deo 157/5 487 RS Milo{evi} Dragoslava, 
Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava, Rogojevi} 
 Dragoslav,Popovi} Zora, 
@ivkovi} Ivanka i Strgulc 
Stefanija  

neplodno

126 157/10 16 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno

127 545/69 1257 RS @ivkovi} Ivanka, 
Rogojevi} Branko, Popovi} 
Zora, Strgulc Stefanija, 
Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 
 

pa{wak

128 545/70 5766 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 
 
 
 

poqoprivredno

129 545/71 3250 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

poqoprivredno

130 545/72 7364 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} 
Petar, Kova~evi} Anka, Lesi 
Dragica i Rogojevi} Radomir 

poqoprivredno

131 545/73 4271 RS Rogojevi} Branislav poqoprivredno

132 545/74 2776 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 
Qubomir i Ivanovi} Zlatomir 

poqoprivredno

133 545/76 438 RS dra`alac grad Loznica {umsko

134 545/77 1576 RS Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

poqoprivredno

135 545/78 3026 RS Puri} Radomir poqoprivredno

136 545/79 1140 RS Kostadinovi} Du{anka, 
Puri} Milorad, Puri} 
Mitar,Marinkovi{ Zagorka, 
Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica 

poqoprivredno

137 545/80 1007 Vasi} Dragan i Andri} Dragana poqoprivredno

138 545/81 966 RS Kostadinovi} Du{anka, 
Puri} Milorad, Puri} 
Mitar,Marinkovi{ Zagorka, 
Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica 

poqoprivredno
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139 545/82 655 Stefanovi} Milica, Jovanovi} 
Vladimir, Jovanovi} Miroslava, 
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica, Obradinovi} Dragica, 
Raki} Milka i Mari~i} Jovanka 

poqoprivredno

140 545/83 1970 RS Puri} Radomir poqoprivredno

141 545/84 315 RS dra`alac grad Loznica {umsko

142 545/85 718 RS Mar~eqa Goran i Mirkovi} 
Dragomir 

poqoprivredno

143 545/86 479 RS Terzi} Radenko poqoprivredno

144 545/87 391 RS ]eli} Dragana. ]eli} Rajna, 
Petrovi} Milena, 
 ]eli} Milorad i ]eli} 
Du{anka 

poqoprivredno

145 545/88 234 Stefanovi} Milica, Jovanovi} 
Vladimir, Jovanovi} Miroslava, 
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica, Obradinovi} Dragica, 
Raki} Milka i Mari~i} Jovanka 

poqoprivredno

146 545/89 205 Dr`alac Jovanovi} Branko poqoprivredno

147 545/90 139 RS Dr`alac Kaldesi} Milan {umsko

148 545/114 7 RS JVP ,,Srbijavode,, Beograd poqoprivredno

149 545/115 163 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, {umsko

150 545/116 1395 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, poqoprivredno

151 545/117 2863 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

poqoprivredno

152 545/118 659 RS dra`aoci Gli{i} Nada, 
Simi} @ivana, Alimpi} Jovan, 
Alimpi} Ivan i Gli{i} Milutin 

poqoprivredno

153 545/129 460 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, {umsko

154 545/175 973 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, 
Golu{in Vidosava i Milo{evi} 
Dragoslava 

poqoprivredno

155 545/199 109 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

156 545/210 853 RS dra`alac grad Loznica {umsko

157 545/212 2199 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

158 545/213 9217 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

159 549/2 49 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

160 549/3 118 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

161 549/4 143 RS dra`alac grad Loznica neplodno

162  549/6 44 Obradovi} Velibor {umsko

163 549/7 382 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

164 Deo 549/8 638 RS grad Loznica zemqi{te pod 
objektom 

165 549/9 113 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

166 deo 38/1 717 RS Rogojevi} @ivojin zemqi{te pod 
objektom 
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167 deo 157/1 417 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Dragoslav, Popovi} Zora, 
Strgulc Stefanija, Perzi} 
Qubinka, Golu{in Vidosava i 
Milo{evi} Dragoslava 

poqoprivredno

168 deo 157/9 1558 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Dragoslav, Popovi} Zora, 
Strgulc Stefanija, Perzi} 
Qubinka, Golu{in Vidosava i 
Milo{evi} Dragoslava 

[umsko

169 deo 545/68 403 RS Rogojevi} @ivojin poqoprivredno

170 deo 545/75 2793 RS grad Loznica poqoprivredno

171 deo 545/121 182 RS JP ,,Putevi Srbije,, Magistralni 
put 

172 deo 
545/208 

119 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} 
Branko,  Rogojevi} Dragani 
Rogojevi} @ivojin 

[umsko

173 deo 
545/209 

215 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} 
Branko,  Rogojevi} Dragani 
Rogojevi} @ivojin 

neplodno

174 Deo 549/1 1776 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno

175 Deo 3126 9427 RS dr`alac JP,,@eleznice 
Srbije,, 

`elezni~ko 
zemqi{te 

Ukupna povr{ina obuhvata  151033   m² 

5.0. SAOBRA]AJ 
 
Простор обухваћен Планом  нема развијену саобраћајну мрежу нити 

комуникације у оквиру обухвата већ се са северне стране  ослања на државни 
пут првог реда бр. 26. 

 На јужној страни се граничи са железничком пругом Шабац-Мали Зворник. 
 
6.0. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 
6.1.VODOVOD  I  KANALIZACIJA 

 
Gradska vodovodna mre`a 
Postoji magistralni potisni cevovod od izvori{ta i GCS Zelenica ka Loznici i 
to od ~eli~nih cevi ND 600mm . Planirana je izgradwa jo{ jednog potisnog 
cevovoda ND 600 mm od LG materijala, jer je stari dotrajao i ima ~estih kvarova na 
istom. U blizini lokacije kompleksa postoji i glavni potisni cevovod za Bawu 
Koviqa~u ND 200 mm. 
 
Gradska fekalna kanalizacija 
Na predmetnom prostoru nema nikakve fekalne kanalizacione mre`e. 
 
Gradska ki{na kanalizacija 
Na predmetnom prostoru nema nikakve ki{ne kanalizacije 
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6.2. ELEKTROENERGETIKA 
 
U obuhvatu Plana  ne postoji podzemna нити надземна elektroenergetska kablovska 
mre`a. 
Планом је предвиђена изградња комплетно нове електроенергетске 10кВ и НН 
мреже са припадајућим трафостаницама, кабловске канализације за развод 
подземних каблова и нсталација јавне расвете. Дата решења су образложена у 
поглављу бр.3.3. правила уређења и грађења планираних коридора и 
инфраструктурних система. 

 
6.3. TELEKOMUNIKACIJE 
 
Predmetno podru~je pripada kablovskom podru~ju br.4, ATC Bawa Koviqa~a. Ne 
postoje objekti i mre`a TT infrastrukture u granicama plana. 

 
6.4. TOPLIFIKACIJA I GASIFIKACIJA 
 
Predmetni blok je u zoni u kojoj nije izgra|ena distributivna gasovodna mre`a, ali 
она може бити изграђена уколико се за тим искаже потреба. 
У предметном подручју нема инсталација ЈКП - Топлана - Лозница 

 
7.0. PREGLED EVIDENTIRANIH I ZA[TI]ENIH OBJEKATA 
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE I AMBIJENTALNIH CELINA 

 
U okviru definisanih granica obuhvata predmetnog plana detaqne 

regulacije ne postoje evidentirani za{ti}eni objekti spomenika kulture i prirode 
i ambijentalnih celina. 
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III ПЛАНСКИ ДЕО   
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

  
 

1.0. ПЛАН УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  
 
План просторног уређења базира се на циљевима и основним процесима 
просторног развоја града утврђених планом генералне регулације за насељено 
место Бања Ковиљача (Сл. града Лознице бр. 4/2011), потенцијалима 
простора, анализи постојећег стања, и постојеће планске документације. 
 
2.0. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 
 
У циљу стварања квалитетног односа између планираних бјеката и зеленила 
простор обухвата је подељен на више целина и подцелина: 

• целина 1. / блокови 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. Парковске површине са 
допунским садржајима 

• блок 2 
-подцелина 2.1. Аква парк  
-подцелина 2.2. Аква парк са допунским садржајима 
-подцелина 2.3. Спорт и рекреација (спортски терени за фудбал) 

• блок 3. Спорт и рекреација са допунским садржајима 
 
3.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА-БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Предметно подручје у источном делу има доминантну намену спорт и 
рекреација и планирана је  изградња аква парка, спортских терена и допунских 
садржаја. Централни део планиране локације планиран је за парковске 
површине са допунским садржајима, док се у западном делу планира изградња 
објеката у функцији спорта и рекреације са допунским садржајима. Планиране 
намене и функционална организација простора представљена је на графичком 
прилог бр. 5 "План намене површина". 
 
Биланс планираних површина 
  Намена Јавно/остало Површина м2 % 
Целина 1 Подцелина1.1 Парковске 

површине са 
допунским 
садржајима 

Јавно 6020 3,9 

Парковске 
површине 

Јавно 7754 5,5 

Подцелина1.2 Парковске 
површине са 
допунским 
садржајима 

Јавно 4507 2,9 

Парковске 
површине 

Јавно 2076 1,3 

Подцелина1.3 Парковске 
површине са 
допунским 
садржајима 

Јавно 7021 4,6 

Парковске Јавно 3143 2,0 



29 
 

површине 
Комуналне 
површине 

Јавно 92 0,0 

Подцелина1.4 Парковске 
површине са 
допунским 
садржајима 

Јавно 1931 1,3 

Парковске 
површине 

Јавно 1868 1,2 

Комуналне 
површине 

Јавно 49 0,0 

Целина 2 Подцелина2.1 
 

Аква парк Остало 34795 23,0 

Подцелина2.2 Аква парк са 
допунским 
садржајима 

Остало 8204 5,4 

Подцелина2.3 Спорт и 
рекреација 
(спортски 
терени за 
фудбал) 

Остало 27531 18,2 

Целина 3  Спорт и 
рекреација са 
допунским 
садржајима 

Јавно 
Остало 

4585 
13523 

3,04 
8,96 

Зашт. зеленило Јавно 6516 4,3 
Саобраћ. површине Јавно 21418 14,4 

 
Povr{ina koja je obuhva}ena planom iznosi 151033  m². 

 
4.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ 
 
4.1. План регулације  

 
Planom definisane su slede}e povr{ine javne namene: 
- blokovske saobra}ajnice 
- TS 
- Парковске и зелене површине-заштитно зеленило 

Координате тачака разграничења јавне од површина за остале намене, као и 
различитих површина јавне намене, дате су у следећој табели 
   

Koordinate detaqnih ta~aka 

                                         potrebnih za razgrani~ewe parcela javne namene 

TA^KA Y X 
1 6592251.59 4931211.98 
2 6592248.34 4931190.32 
3 6592248.22 4931189.53 
4 6592242.24 4931149.70 
5 6592238.68 4931128.59 
6 6592234.37 4931107.62 
7 6592217.23 4931031.28 
8 6592214.64 4931027.40 
9 6592210.00 4931026.02 
10 6592210.00 4931016.61 
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11 6592222.95 4931013.62 
12 6592242.23 4931009.99 
13 6592258.59 4931007.65 
14 6592275.03 4931005.99 
15 6592290.37 4931005.05 
16 6592307.90 4931004.69 
17 6592323.07 4931004.70 
18 6592263.20 4931200.27 
19 6592260.21 4931200.07 
20 6592257.33 4931198.02 
21 6592256.16 4931195.26 
22 6592249.16 4931148.66 
23 6592247.44 4931137.90 
24 6592245.54 4931127.16 
25 6592243.49 4931116.75 
26 6592241.20 4931106.09 
27 6592232.56 4931067.61 
28 6592224.08 4931029.84 
29 6592224.14 4931026.54 
30 6592226.54 4931022.84 
31 6592229.54 4931021.45 
32 6592255.18 4931017.16 
33 6592281.90 4931014.52 
34 6592307.89 4931013.69 
35 6592328.10 4931013.73 
36 6592331.71 4931015.12 
37 6592333.50 4931018.62 
38 6592336.82 4931049.19 
39 6592350.80 4931178.14 
40 6592349.65 4931182.36 
41 6592345.95 4931184.68 
42 6592352.32 4931192.17 
43 6592400.85 4931185.15 
44 6592398.38 4931162.42 
45 6592357.62 4931166.84 
46 6592343.24 4931034.23 
47 6592394.53 4931034.28 
48 6592394.55 4931013.78 
49 6592440.52 4931013.83 
50 6592444.48 4931015.51 
51 6592446.03 4931018.95 
52 6592442.24 4931129.24 
53 6592441.10 4931144.70 
54 6592439.99 4931154.53 
55 6592436.69 4931171.01 
56 6592432.78 4931181.08 
57 6592455.47 4931178.90 
58 6592454.81 4931171.77 
59 6592454.04 4931158.93 
60 6592452.78 4931113.49 
61 6592456.03 4931019.16 
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62 6592457.71 4931015.39 
63 6592461.54 4931013.85 
64 6592476.23 4931013.86 
65 6592476.40 4931004.86 
66 6592476.65 4930997.86 
67 6592469.65 4930997.86 
68 6592469.38 4931004.86 
69 6592462.21 4931004.85 
70 6592458.26 4931003.17 
71 6592456.72 4930999.16 
72 6592457.36 4930980.68 
73 6592460.98 4930958.91 
74 6592445.13 4930957.21 
75 6592447.35 4930980.67 
76 6592446.70 4930999.52 
77 6592445.03 4931003.28 
78 6592441.20 4931004.83 
79 6592392.38 4931004.78 
80 6592391.94 4930971.86 
81 6592427.64 4930972.04 
82 6592427.63 4930955.29 
83 6592478.00 4930960.72 
84 6592524.68 4930966.13 
85 6592524.28 4930969.52 
86 6592523.24 4930999.64 
87 6592521.57 4931003.36 
88 6592517.74 4931004.91 
89 6592517.07 4931013.91 
90 6592521.02 4931015.59 
91 6592522.56 4931019.59 
92 6592518.45 4931139.01 
93 6592516.71 4931142.84 
94 6592505.47 4931153.33 
95 6592502.73 4931157.13 
96 6592501.65 4931162.09 
97 6592494.65 4931162.09 
98 6592487.54 4931176.01 
99 6592494.65 4931175.49 
100 6592501.65 4931174.97 
101 6592525.27 4931173.38 
102 6592532.34 4930967.83 
103 6592532.48 4930967.04 
104 6592540.34 4930967.92 
105 6592533.56 4931164.68 
106 6592570.24 4931163.75 
107 6592629.49 4931163.07 
108 6592673.12 4931163.73 
109 6592727.93 4931167.31 
110 6592774.01 4931170.38 
111 6592822.34 4931175.83 
112 6592863.84 4931182.25 
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113 6592859.80 4931189.93 
114 6592867.58 4931175.14 
115 6592870.54 4931171.48 
116 6592874.67 4931169.23 
117 6592889.36 4931164.68 
118 6592891.24 4931163.66 
119 6592892.59 4931162.00 
120 6592970.33 4931014.35 
121 6592978.91 4931015.22 
122 6592935.42 4931097.81 
123 6592924.21 4931119.12 
124 6592884.83 4931193.91 
125 6592989.60 4930994.81 
126 6592544.48 4930952.24 
127 6592463.26 4930943.91 
128 6592329.18 4930939.75 
129 6592328.60 4930969.46 
130 6592324.86 4930996.77 
131 6592470.59 4931177.39 

         
         Улица Планирана 1 формира се од делова к.п. бр. 545/74, 545/73, 
545/213, 549/1, 153/3, 152/3, 153/1, 152/2 и 153/4. Површина наведене улице у 
обухвату овог плана износи 2543 м2. 
             Део улице Нова 1 формира се од делова к.п. бр. 549/1, 545/213, 153/3, 
549/6 и 545/209. Површина наведене улице у обухвату овог плана износи 2163 
м2. 
        Улица Нова 2 формира се од делова к.п. бр. 37/7,37/8,38/1,382,39/3, 
545/68, 545/208, 545/209,545/69,545/70,545/213 и 545/175. Површина наведене 
улице  износи 2191 м2.  
           Улица Нова 3 формира се од делова к.п.бр. 545/175, 39/3, 39/2, 
39/1,545/71, 545/72,545/70, 545/210 и 545/213. Површина наведене улице  
износи 3480 м2.     
            Улица Нова 4 формира се од делова к.п. бр. 152/3, 152/8, 151/7, 151/3, 
151/1, 151/4, 549/7,549/1, 545/212, 545/75,545/76, 545/117, 545/77, 545/121, 
545/78,545/213, 151/5 и 151/2. Површина наведене улице  износи 2692 м2.    
          Део улице Нова 5 формира се од дела железничке парцеле бр. 3126. 
Површина наведене улице у обухвату овог плана износи 8559 м2.    
          Улица Нова 6 формира се од делова к.п. бр. 62/1, 62/3, 549/8, 59, 49/2, 
42/2 ,43/2 и 41/2. Површина наведене улице у обухвату овог плана износи 2042 
м2. 
             
         У блоку 1 налазе се подцелине у уквиру којих су површине јавне намене. 
 
Подцелина 1.1 садржи се од  

- Парковских површина са допунским садржајима које се формирају од 
делова к.п.бр.545/72, 39/1, 39/3, 39/2, 545/71, 545/70, 545/210 и 545/213. 
Површина износи 6020 м2. 
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- Парковских површина које се формирају од делова к.п.бр. 545/72, 545/73, 
545/213 и 545/210. Површина је 7754 м2.                    

 
Подцелина 1.2 садржи се од  

- Парковских површина са допунским садржајима које се формирају од 
делова к.п.бр. 549/1, 157/5, 154/4, 153/3, 157/1, 157/4, 154/5, 153/1, 157/9, 
157/3, 154/2, 153/2, 153/4, 154/1, 156/6, 154/3, 157/10, 156/3, 156/1 и 156/4. 
Површина износи 4507 м2. 

- Парковских површина које се формирају од делова к.п.бр. 153/1, 153/2, 
153/3,153/4 и 549/1. Површина је 2076 м2.                    

 
Подцелина 1.3 састоји се из:  

- Парковских површина са допунским садржајима које се формирају од 
делова к.п.бр.  545/118, 545/75, 545/74, 545/116, 545/117, 545/114, 
545/115, 545/129, 545/213, 549/9, 549/1, 152/3, 152/8, 151/7, 151/3, 549/7, 
545/212, 549/7 и 545/76 Површина овог комплекса износи 7021 м2. 

- Парковских површина формирају се од делова к.п.бр. 545/118, 545/74, 
545/73, 545/213, 549/1 и 152/3 . Површина износи 3143 м2. 

- Трафостаница формира се од дела к.п.бр. 545/75 . Површина овог 
комплекса је 92 м2.                    

 
Подцелина 1.4 састоји се из:  

- Парковских површина формирају се од делова к.п.бр. 152/3, 152/2, 
153/1,152/1,3126 и 153/4. Површина износи 1868 м2. 

- Трафостаница формира се од дела к.п.бр. 152/3. Површина овог 
комплекса је 49 м2.     

- Парковских површина са допунским садржајима које се формирају од 
делова к.п.бр. 125/2, 152/8, 151/7, 151/1, 151/6, 152/4, 152/7, 152/2, 152/1, 
152/6, 152/5 и 151/2.               

            Површина је 1931 м2.                    
 
       У блоку 2 налази се   површина јавне намене у функцији заштитног 
зеленила и постављање канала за одводњавање атмосферских вода, а 
еквивалентне површине као парцеле ЈВП Србијаводе, које су у оквиру овог 
блока 2 ,а то су: 545/199,49/12,51/1,50/1,549/3,74/4,549/2,147/4,148/5  и делови 
545/212 и 549/7. Ова парцела формира се од делова к.п.бр     
151/2,1515,151/4,149/3,151/3,149/5,549/7,545/212,545/76,545/117,545/77,545/78,
545/79,545/80,545/81,54582,545/83,545/85,545/86,545/87,545/88,545/89,545/90,5
45/199,48/1,47/2,47/1,45,44/20 и 43/2..Површина ове парцеле је 4316 м2. 
             У блоку 3 налази се површина јавне намене предвиђена за спорт и 
рекреацију,која се формира од делова кп.бр.545/213, 45/210, 545/208 и 545/209. 
Површина ове парцеле је 4585 м2. 
        У случају неусаглашености наведених координата, бројева наведених 
парцела  или површина, важи графички приказ. „План разграничења површина 
јавне намене“. 
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4.2. План нивелације 
 
      Терен у обухвату плана је претежно раван, од најниже коте 120.54 до 
највише коте 128.32. Нивелете коловоза су усклађене са постојећим тереном и 
планираним улицама преузетим из вишег планског документа и донетог плана 
детаљне регулације "Бања Центар 2". Подужни нагиби саобраћајница су од 
0,15% до 2,3%. 

        У графичком прилогу бр.4 "План саобраћаја, регулације и нивелације" дате 
су коте темена и осовинских тачака планираних саобраћајница и нагиб 
нивелете. 
 
4.3. Правила препарцелације, парцелације и исправке граница парцела 

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. 
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 
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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.  
 
5.0. PRAVILA URE\EWA ZELENIH POVR[INA 

 
Предметна површина намењена зеленилу, подељена је подужно 

саобраћајницом на два дела, док  је хоризонтални колски правац дефинисао 
две знатно мање зелене целине, дајући простору карактер геометриске 
поделе. Бициклистичка стаза, такође ствара подужни прaвац, доприносећи 
целовитости геометријске основе.  

 Површине намењене зеленилу издвојене су као: 
-  парк 
-  заштитно зеленило  
-  зеленило саобрaћајнице 

Одговарајући на  концепт уређивања простора зелени елементи у оквиру 
границе Плана, базирани  су  на подизању стандарда коришћења простора, 
што има за циљ сагледавње потенцијала и усклађивање могућности, 
одређеног простора,  сходно  новим критеријумима . 
        Предметне целине представљају склоп различитих природних особености, 
на једном месту. Близина планине, река и извори лековитих топлих, 
геотермалних вода, условили су карактер подручја, дајући ширем окружењу, 
смерницу у опредељењима. 
Бањски комплекс са изворном вегетацијом, парковским зеленилом и грађеним 
елементима чине овај амбијент целовитим јер симбијоза зеленог и граженог 
одговара  стилском императиву, сталног уклапања у простору, сходно 
стандардима и основној намени. 
          ПГР за насељено место Бања Ковиљача има карактер јасно издвојене и 
наменски опредељене целине која систем зеленила,  описује   следећим  
зеленим површинама 

• Зелена површина централног градског парка 
• парк шума 
• зеленило при здравстено лечилишном комплексу 
• Зеленило при туристичко угоститељским објектима 
• Зеленило у склопу туристичко спортских терена 
• Зеленило у склопу васпитно образовних установа 
• Површинеу у зони становања 
• Површине зеленила посебне намене 
• Зеленило саобраћајне мреже 
• Зеленило стамбено блоковског карактера 
Непосредна близина парка који по својим особеностима представља 

национално добро (Парк у Бањи Ковиљачи, I зона – ужа  централна, зoнa 
заштите обухвата специфичну просторну културно-историјску целину, те је 
парк  са бањским лечилиштем утврђен за непокретно културно добро) што је 
пресудна одлука  у даљим активностима. 
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Сам статус категорисаних зелених површина, обавезује и усмерава даље 
планске активности на детаљну и свеобухватну анализу природних 
карактеристика, као и времена и перода настанка сагледавајући и прилике у 
друштву. 
Простор, новопланираног зеленог комплекса функционално представља 
четири независне целине: 

- зеленило дуж саобраћајнице 
- зеленило подужно планиране бициклистичке стазе 
- зеленило партера  
- зеленило заштиног појаса 

Појединачно свака  целина има своје особности и место у систему комплекса. 
 

5.1 Планирано стање  
се заснива  на детаљној разради концепта зелених површина и условљен је 
следећим  условима:  

-  постојањем саобраћаја ( колски и рекреативни) 
-  намени околног простора са пешачким приступима, 
-  специфичним захтеви објекта 
-  остварење визура 
-  транзитом пешачких кретања, 
-  постојећим вегетационим фондом 
-  обезбеђењем паркинга 
-  етапност реализације 
 

5.2. Пејзажно  уређење  
се остварује по етапама, од којих је прва најзначајнија, јер  представља: 
       -  планирање и настанак композционих контура 

-  основне педолошке припреме 
-  пејзажне обраде високе вегетације  
-  декоративне парковске и партерне обраде  око  централног дела 
-  партерне обраде у зони  
-  формирање заштитног појаса 

 
   а) етапа планирања је настанак композционих контура, углавном ослоњених 
на одабир елемента обликовања, решење система стаза ( њиховог облика), 
постојања фонтана, централног објекта и стила обликовања пејзажа.  
  б) Основне педолошке припреме засноване су на примени биолошких и 
механичких мера  за постизање иницијалне вегетације . 
в) Пејзажна обрада високе вегетације  заснива се  на одабиру и садњи 

припремне вегетације, која  бива уметнута у предаео ради заснивања 
иницијалне вегетавције која је услов у озелењавању. Високе саднице, њихове 
декоративне варијатете расоредити уједначено,водећи рачуна да сваки 
сегмент има приближно уједначену структуру, сходно стилу обликовања. 
Постепен прелаз у унутрашњост зелене површине, заснивати на доминантном 
ефекту травног покривача у комбинацији са средњим и  
ниским растињем. 
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  г) Декоративне парковске и партерне обраде  око  централног дела, 
остварити решењем наглашене зоне центра, одакле  визуере подржавају 
ефекат, одређеног стилског решења, система стаза, које простор  деле на 
подцелине. Акцентом на пејзажнио решење, подстаћи богатство  природних  
каракеистика (пример водене површине,  малих зиданих павиљона ) и 
постојећих  вешто формираних парковских елемената. 
Подела простора на више уједначених целина јасно бих у простору појачао 
ефекат травних површина и високих стабала, значајних за формирање 
почетних фаза озелењавања.   
  д) Партерне обраде у зони - композициона основа заснива се на близини 
парка у зони центра, подстиче на  композициону уједначеност, која има 
додатни ефекат у смислу повећања уређеног простора. Присуство грађених 
елемената стилски  обликованих, звездасти систем стаза, као решење у  делу 
парка, постојање централног објекта Кур-салона који простор дели на две 
целине, кружна стаза, значајна су полазна основа.  
Планирана близина аква-парка, у светлу нових садржаја, захтева и померања у 
обликовању, као и допуне садржаја водених површина у парку. 
Опредељени концепт зелених површина, треба да допринеце целовитом 
очувању постојећег амбијента, условљених капацитетима природног окружења. 
 

Активности и објекти рекреације  
Треба да постоји стална релација и сагласност циљева заштите природе и 

неге предела упоредо са развојем рекреације. Конфликти су увек изражени 
сем у случају мирне рекреације. Концепт са комбинованим системом 
рекреације, сигуран је пут у конфликт између рекреације и заштите предела, па 
су потребне и додатне анализе.  

Бициклистичка стаза правцем простирања, треба да обилује, 
разноликим формама и занимљивим облицима зеленила јер монотонија 
праволинијског правца на приближно равном терену, свакако мора бити 
допуњена  разноврсним  облицима грађеног пејзажа,  који ће оставити 
могућност отварања  визура ка унутрашњости, наглашајући дубину парка. 

   Паркинг просторе уколико је могуће, покрити крошњама високог 
листопадног дрвећа са растојањем стабала од 10m – приближно иза сваког 
четвртог паркинг места оставити простор за дрво. 
На месту где није могућа садња високе вегетације, планирати постављање 
озелењених или цветних жардињера. 

Саобраћајница која дели планирану зелену површину на два дела, својим 
настанком у циљу проходности, ствара конфликт заштите природе, на 
одређеном нивоу екосистема, тако да становиште заштите и спречавања 
секундарних утицаја приоде мора бити ослонац планирању. 
         Заштитни појас - ширина заштитног пјаса значајно утиче на редукцију 
буке. Код примене заштитних зидова битна је дужина пута који звук  преваљује 
у вегетацији. Код озељењавања насипа, умањење звука зависи од угла 
савијања, висине и материјала насипа, односно извора и примаоца звука. 
Минимално умањење звука трба да изнои 5 дБ ( А).  
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Биљке са крупнијим лишћем, богате олисталости, веће густине грана и уопште 
разгранатости  имају већу способност умањења буке.  
Табела бр.1 
Извор Ширина Смањење буке у 

дБ 
Смањење на 
10м у дБ(А) 

Deiss et al  1978 1м 0.05-015 0.5-1.5 
Mинистарствo 
зa 
саобраћај 1981 

100м 5-10 0,5-1,0 

   DIN 1975 10м 0.2 – 1.5 0.2 – 1.5 
Krell 1980 50-100м 5-10 1,0 
Mинистарствo 
зa 
зaштиту животн 
ср. 

100м густе шуме 
са подрастом 

 
5 -10 
 

 
0.5-1.0 
 

Заштитни појасеви чине посебан биотоп, који  у пределу треба да оживи бројне 
биљне и животињске врсте, иако на њихов опстанак негативно  делују 
саобраћајнице. Избор врста подразумева станишне услове, који одговарају 
предложеном дрвећу, и гостујуће врсте које су прилагодиве, како би се 
повећала разноврсност и побољшала стабилност односа и могућност 
саморегулације. 
Предлог врста: Cornus sanguinea, Cornus alba, Sambukus nigra, Acer negundo, 
Carpinus betulus, Fagus silvatica, Tilia platyphyllos и сл. 
  
5.3 Предлог врста 
 
         Salix - Код нас се налази на песковитим и шљунковитим нано-сима у 
брдским и планинским пределима крај река и потока, као жбун или ниско дрво 
висине до10 метара. Погодна је за везивање грубих шљунковитих и пешчаних 
терена и сиромашних пешчаних земљишта. 

Salix purpurea L. - ракита код нас на шљунковито-песковитим наносима 
где изграђује и чисте састојине. Sалицетум purpureae. Висине је око 4 m, добро 
подноси орезивање, па се може користити и за живе ограде. Примењује се за 
везивање речних обала. 

 Salix caprea L. - ива код нас је заступљена у брдским и планинским 
пределима, на стаништима шумакитњака-граба, брдске и планинске букве, 
букве и јеле. Честа је на шумским пропланцима, сечинама и пожариштима као 
и поред ивица шума. Расте као жбун или ниско дрво до 12 m висине и 0,50 m 
пречника са густом крошњом. Еколошки се разликује од станишта врба 
низијског подручја али је веома декоративна у периоду цветања па се 
препоручује за уношење у збирку. Култивар иве Salix caprea ‘Pendula’ је 
изузетно атрактиван. 

 Taxodiuм distichum (L.) Rich. - таксодијум, мочварни чемпресни чемпрес 
расте у јужним деловима Северне Америке од Луизијане до Флориде на 
мочварном терену, дубокопешчаном или глинастом земљишту крај речних 
токова. Има јако развијен коренов систем који се простире у ширину што 
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доприноси стабилности стабала на теренукоји је нестабилан. При основи 
стабла има купасте из-раштаје до висине од 1 m у којима су ваздушне цевчице 
(пнеуматофоре), за проветравање стабала при дугом лежању у води и 
стабилност стабала. На природним стаништима достиже висину од 30-50 m и 
обим дебла од 10 m. Крошња млађих индивидуа је пирамидална са 
хоризонтално одстојећим гранама а старијих са широ-ком крошњом. Кора је 
танка, код старијих индивидуа пуца у виду уздужних трака и црвенкасто мрке је 
боје. Припада групи четинара који сваке године одбацују краткорасте са 
четинама. У раном пролећном периоду, приликом олиставања, четине имају 
светло зелену боју, у току вегетације оне су пријатно зелене а у јесен жуте, 
постају црвенкасте и мрке пре него што опадну. Колорит крошње у различитим 
аспектима вегетације чини ову врсту изузетно атрактивном у визуелном 
смислу. У парковској архитектури користи се као солитер и садњу у групама на 
подручју наших алувијума. 

  Picea  pungens ,, Glauka,, - бодљива смрча  дендролошки опис: Дрво 
виско до 40 м. круна купаста са правилним пршљенастим и хоризонтално 
одстојећим гранама. Четине дуге 2–3 цм, густе, тамно зелене или плавичасто 
до сребрно беле.  Шишарице издужено цилиндричне, дуге 5 – 10 цм. Подносе 
јаке мрезеве, не страда ни од пролећних јер касније потера изданке. Издржава 
јаке летње суше, отпорна је према ветру и снегу. Ова смрча најбоље подноси 
градске услове. Не тражи посебне услове земљишта, може да расте и на 
влажним, киселосмеђим и смеђеподзоластим киселе реакције као и на 
карбонатним земљиштима. Подноси пресађивање и у одраслом стању. 

Предлог за комбинацију је следећи: Picea  pungens ,,Gglauka,, и Picea  
pungens ,,Viridis,, Препорука за садњу у групи до три саднице на растојању до 
1м -1,5м дуж праваца комуникације, док појединачан начлин садње на рубним 
деловима сегмента у комбинацији са додатним елементима.  

 Cedrus deodara - хималајски кедар дендролошки опис високо дрво 
Хималаја у домовини достиже висину до 50м, и пречник стабла до 30м. Код 
младих стабала кора је пирамидална, код  старијих врх крошње затупаст, 
основне гране стоје хоризонтално, са врховима упереним ка горе. Четине 
праве, зашиљене, сивозелене или плавичасто зелене, по 30 у прамену. 

Најбоље успева на дубоким, добро дренираним и глиновити земљиштима. 
Код нас је у младости осетљив на мразеве и хладне ветрове.  

 Анализа и оцена врсте: Хималајски кедар може да се сади појединачно, 
у већим или мањим групама у комбинацији са другим врстама, где долазе до 
изражаја боје његових четина. Декоративне особине ове врсте нарочито су 
изражене код солитера или малих група, код којих густо очетињене гране 
допиру до саме земље. 

  Abies concolor, дугоигличава јела распрострањена је у западном делу 
САД (Калифорнија, Аризона). У постојбини висину постиже до 50м има широко 
купасту крошњу, кора је светло сива код старијих стабала дубоко љуспасто 
испуцала. Гранчице су жуто зелене до мрко зелене. Четине су дуге, бледо 
плавичасто зелене до жућкасто зелене, са старошћу тамније, дворедне. 
Шишарицер маслинасто зелене до пурпурне боје. Отпорна је на мраз, у односу 
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на земљиште  има мале захтеве. Брзо растућа је, декоративна и цењена због 
издржљивости у градским условима. 

Анализа и оцена врсте. Ова врста не тражи велику засену, те се може 
користити као солитер, али у мањим групама њена декоративност долази до 
изражаја. 

Acer negundo  пајавац - дeндролошки опис: Пореклом је из речних долина 
Северне Америке, од Канаде до Мексика. Код нас је врло честа парковска 
врста. На природном станишту достиже висину од 25 м. Лист је сложен , из 3-5 
(9) листића, јајасти или елиптично ланцетасти, целог обода или неправилно 
назублжљени, са лица длакави. Непарни листић је некад режњевит. Дводома 
врста, цветови без крунице, плодови голи, крила под оштрим углом.  Цвета 
рано у марту. Лако се размножава семеном, брзорастућа је врста, посебно у 
младости. 

Анализа и оцена врсте : Још једна северно-америчка егзора, која са 
неуједначеним успехом имплементирана у парkу у Бањи Ковиљачи. По својим 
биолошким особинама олиготрофан може да расте на различитим 
земљиштима, и у том погледу није пробирач, па расте  и на доста влажним и 
заслањеним теренима. Ипак најбољу виталност показује на влажним 
песковитим, добро пропусним алувијалним замљиштима, тге му постојећи 
услови делимично одговарају. 

   Padus recemosa, дендролошки опис:  Широко је распрострањена у 
Европи и Азији. Код нас је честа у западним крајевима, у влажним шумама дуж 
река. Дрво 10-15м високо. Листови су издружено елиптични или јајасто 
ланцетасти, на врху зашиљени, при основи округласти; по ободу оштро 
тестерасти, са лица голи, са наличја длакави у пазуху нерава. Цвасти су беле, 
висеће, а плод округласт, црн. Добро се обнавља изданцима из пања жила, 
Размножава се семеном, резницама и положеницама. 

Анализа и оцена врсте: Врста задовољавајуће подноси градске услове, 
мада према отровним гасовима није много отпорна. Фитонцидна је биљка. 

  Larix europea- европски ариш, дендролошки  опис чије је ареал у 
средњеевропским Алпима, Карпатима, Судетима и Пољској. Високо дрво до 
35м. Стабло право, витко, са купасто јајасте светле крошње. Кора у старости 
дебела, испуцала и смеђа. Гранчице танке висеће. Крошња је светла па је 
ариш цењена врста у озељењаванју и формирању прозрачних група и алеја 
полусенке. 

Aesculus hipocastanum – дивљи кестен aркотерцијарни ендемит јног дела 
Балканског полуострва (Грчка, Албанија, Југославија). Код нас од природе 
расте у сливу реке Дунав, на алуминијумима и клисурама, где је велика 
релативна влажност ваздуха. Станишта су природно заклоњена. При 
повољним условима имају висину до 30м, са прсним пречником 1м, достижући 
око 200 година старости. Крошња је широко разграната, јајасто-округласта, са 
ретким гранама, густо лисната. Кора је на младим избојцима глатка, сивкасто 
смеђа, а на старијим стаблима црнкасто сива, неправилно испуцана и љушти 
се. Коренов систем јако развијен. Лист је прстасто дељен, обично 7 листића. 
Цветови у великим усправним метлицама, цвета у априлу-мају. Медоносна је 
врста. Плод месната чаура са миким израштајима. 
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 Користи се за дрвореде, солитере или групе. 
Анализа и оцена врсте:  Дивљи кестен се сматра једном од најлепших 

европских лишћарских врста, звог моћног раста, широко овалне и густе 
крошњеКрупних листова и великих билих цветова. Посебно је леп за време 
цветања. 

Најбоље расте на свежем, хумусном, дубоком замљишту у долини река. 
Betula verrucossa бреза, дендролошки опис: рспрострањена је у северној, 

западној и јужној Европи, Малој Азији, Балканском полуострву, Сибиру и 
Кавказу. Дрво је високо до 30м. Има неправилну, јајасту и ретку крошњу. Кора 
је бела, љушти се у хоризонталним тракама. Коренов систем има јако 
разгранате бочне жиле. Листови су троугласти, дуги 4-7цм., на врху зашиљени. 
Са лица су тамнозелени,са наличја светлозелени, у јесен жути. Плод је 
једносемена крилата орашница, дуга 2мм, зрела у јулу - августу. Цвета са 
листањем априла - маја. Размножава се семеном и изданцима. Није 
избирљива у погледу квалитета земљишта.  

Анализа и оцена врсте: бреза је анемофилна и хелиофилна врста. Може да 
издржи веома високе температуре и мразеве. Омиљено је докоративно дрво, а 
декоративна је током целе године,- зими због беле коре, у пролеће има висеће 
цвасти (пре листања), лети због лепих листова и лепог изгледа читавог стабла. 
Предео треба обликовати сходно пресудним критеријумима за настанак  
зелених површина а то су: 
• Културно наслеђе и очувањe идентитета бањског комплекса, целовитост 
зелених зона, као и вештина уклапања елемената у  природног окружење 
• Стање биоеколошких карактеристика као носиоца активности 
• Јасно дефинисати стил обликовања партера  
• Могућност и визуелног сагледавање значајних  репера 
• Сагледавње проблема у зонама заштите 
зелених површина  
• Разматрање могућности одржавања 
(система  подземног наводњавања – 
дренирања)  као  потенцијалне опасности 
пример парка у близини 
Задржавање воде или присуство нових 
извора, значајно је утицало на кондицију  
централнг парка, што упућује на обазривост 
новопројектоване површине. Интервенције 
при санирању присутне воде ( дуже од 
неколико месеци), предвидети и планирати, је 
рсу присуте у делу парка. Карактеистика 
подручја са подземним изворима, зонама 
непосредно плављеног терена,  могућност је 
коју  треба  предвидети у почетку  јер је 
значајна и за почетну фазу заснивања зелене 
површине, као и каснији развој и  партера. 

сл.бр. 2  и 3 Присуство воде на зеленим површинама,  
смањује кондициону вредност травњака 
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6.0. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

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.  

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 koeficijentom izgra|enosti, 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 
nasmetano 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). 
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojom se 
utvr|uje linija gra|ewa podzemnih delova objekata. 
Podzemna gra|evinska linija tako|e mo`e se poklapati 
sa granicom parcele prema susednim parcelama pod 
uslovom da indeks ili koeficijent izgra|enosti ne pre|e 
maksimalnih 0,8. 
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.  
Za svaku parcelu definisana su rastojawa gra|evinske 
linije objekata od regulacione linije koja su prikazana u 
grafi~kom prilogu br. 4 ,,Plan saobra}aja, regulacije i 
nivelacije”. 
U odnosu na gra|evinske linije objekta prema granicama 
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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 objekata 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 dnevni boravak i spavawe (kao i 
ateqeima i poslovnim prostorijama). U tom slu~aju je na 
tim fasadama mogu}e formirawe prozorskih otvora 
jedino pomo}nih prostorija. Ova udaqenost ne mo`e biti 
mawa od 4,0m ako jedan od zidova objekta sadr`i otvore za 
dnevno osvetqewe.  
U blokovima sa tipom izgradwe u prekinutom nizu na 
novoplaniranim objektima mogu se formirati prozorski 
otvori prostorija za dnevni boravak, spavawe i 
poslovawe 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 prostorija. Kod ovog tipa izgradwe nisu 
dozvoqeni ispadi, erkeri i terase prema susednim 
parcelama. 
Pri izgradwi 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  minimialno 1,0 m2 
po eta`i objekta, pri ~emu on ne mo`e biti mawi od 3m2. 
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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 i to na minimalnoj visini od 4,0 m 
iznad trotoara 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 (severne, severoisto~ne i 
severozapadne) - 0,60 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 (ju`ne, jugoisto~ne i jugozapadne) - 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 prete`no 
zapadne i isto~ne orijentacije - 0,60 m, ali ukupna 
povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% 
bo~ne fasade iznad prizemqa; 
- ispadi prema susednim bo~nim parcelama dozvoqeni su 
iskqu~ivo ako se zadovoqi uslov da minimalno rastojawe 
od ispada do granice parcele iznosi 2,5 m, a u slu~aju da je 
objekat postavqen na gra|evinskoj liniji udaqenoj 2,5 od 
granice susedne parcele ispadi na objektima nisu 
dozvoqeni; 
-na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg 
rastojawa od stra`we linije susedne gra|evinske 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; 
Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i 
gra|evinsku liniju 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; 
-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; 
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-konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m. 
Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na 
objekat (predwi deo) 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 prekore~iti 
urbanisti~ki parametri i moraju se po{tovati svi drugi 
uslovi definisani posebnim pravilima za odre|eni tip 
izgradwe i namenu parcele. 
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. 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 
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kote slemena (za objekte sa kosim krovom), odnosno venca 
(za objekte sa ravnim krovom); 
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 izgradwa objekata komunalne 
infrastrukture na planiranim  parkovskim povr{inama 
i povr{inama planiranim kao za{titno zelenilo.

PRISTUP 
OBJEKTU 

Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na 
javnu povr{inu. 
Najmawa {irina pristupnog prolaza-puta je 2,5m. 
Kod velikih objekata nije dozvoqen pristup objektu 
spoqnim, otvorenim stepenicama (ukoliko nisu 
predvi|ene protivpo`arnim eleboratom i slu`e za 
evakuaciju). 

PARKIRAWE  Neophodan parking, odnosno gara`ni prostor, mora se 
obezbediti istovremeno sa izgradwom objekta.  
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 
za ostale sadr`aje obezbediti potreban broj parking 
mesta na osnovu va`e}ih normativa. 

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 1,40, osim ukoliko 
nije druga~ije navedeno u posebnim pravilima za gra|ewe 
objekata. 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 op{tinski 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 
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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.  
Nije dozvoqeno ogra|ivawe parcela na planiranoj 
parkovskoj povr{ini i na povr{inama odre|enim kao 
za{titno zelenilo. 

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. 

 

KRETAWE 
HENDIKEPIRA
NIH I DRUGIH 
LICA SA 
POSEBNIM 
POTREBAMA 

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 
javnim 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. 46/13), kao i ostalim va`e}im propisima i 
standardima koji defini{u ovu oblast. 

 
 

7.0. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА 
 
7.1. ЦЕЛИНА 1. - ПАРКОВСКИ КОМПЛЕКС  
У оквиру целине 1 разликују се блокови 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. на којима су 
планиране парковске површине и парковске површине са допунским 
садржајима.  
 
Правила грађења за објекте допунских садржаја у парковском комплексу (на 
планираној парковској површини) 
НАМЕНА И 
ВРСТА 
ОБЈЕКАТА 

На деловима блокова где су планиране парковске 
површине са допунским садржајима предвиђена изградња 
објеката тј. допунских садржаја парка. Допунски садржаји 
подразумевају следеће садржаје: објекте јавних функција, 
објекте здравственог туризма, управе,  објекте здравствене 
и социјалне заштите (дечије установе, установе за старе, 
установе за специјализоване потребе и сл), образовања и 
науке (школе, специјализовани центри, истраживачке 
установе и сл.), културе и уметности (музеји, библиотеке 
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галерије,  и сл.), ботаничке баште и сл. пошто су планирани 
на парковској површини јавне намене. 

PRAVILA 
PARCELACIJE 

Minimalna povr{ina parcele….600m2 
Minimalna {irina parcele….25m 
Preporuka je da se ne vr{i parcelacija ovog prostora, radi 
jedinstvenog ure|ewa parkovske povr{ine, osim ukoliko 
namena planiranog objekta to ne zahteva (uslov 
kontrolisanog pristupa - ogra|ivawa parcele). U slu~aju da 
se prostor prikazan kao parkovska povr{ina sa dopunskim 
sadr`ajima ne parceli{e, potrebno je zadr`ati 50% 
parkovske povr{ine.

PRISTUPI 
PARCELAMA 

Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na 
javnu povr{inu.  
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m. 
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od 
na~ina parkirawa (broja parking mesta, tipa i veli~ine 
gara`e i sl.) kao i od uslova i tehni~kih zahteva 
protivpo`arne za{tite (za{tita visokih objekata od 
po`ara, za{tita gara`a za putni~ke automobile od po`ara 
i eksplozija). 

USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA 

Indeks/stepen izgra|enosti: 
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli ili 
povr{ini parka sa dopunskim sadr`ajima……2,0 
Indeks/stepen iskori{}enosti: 
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli ili 
povr{ini parka sa dopunskim sadr`ajima …..50% 
Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemqe, 2 
sprata, potkrovqe) 
-maksimalna visina objekta: 
     do kote slemena…..15m 
     do kote venca……12m 
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 
     do kote slemena…..5,0m 
     do kote venca……4,0m                      
Horizontalna regulacija: 
Gra|evinska linija je prikazana na grafi~kom prilogu br.4 
,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije”. 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~ne granice susedne gra|evinske 
parcele….6,0m 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~nih susednih objekata……12,0m 
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m 
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Krovovi i potkrovqa: 
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do 
najvi{e 40˚.   
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m 
(ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine). Izgradwa mansardnih krovova i vi{e 
potkrovnih eta`a nije dozvoqena.  

PARKIRAWE Obezbediti parking mesta u okviru parcele (ukoliko se 
vr{i parcelacija). 

ODVODWAVAW
E 

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno 
preko susednih parcela. 

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA  

Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli…..20%
 

OGRA\IVAWE 
PARCELE 

Preporu~uje se da se parcele i predmetni prostor ne 
ogra|uju, osim ukoliko postoji uslov kontrolisanog 
pristupa objektu (npr. za vrti} i sl.) 

 
 
7.2. БЛОК 2. – КОМПЛЕКС СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
У оквиру целине 2 издваја се подцелина 2.1. Aква парк,  подцелина 2.2. Aква 
парк са допунским садржајима и 2.3. Спорт и рекреација (спортски терени за 
фудбал) 
 
7.2.1. Подцелина 2.1 и 2.2.  
Правила грађења за аква парк као и за аква парк са допунским садржајима 
НАМЕНА И 
ВРСТА 
ОБЈЕКАТА 

У оквиру ове зоне може се дозволити изградња следећих 
објеката: улазни блок, хале са базенима, отворена и 
затворена купалишта, пливачки, дечији, релаксациони и 
други базени са пратећим садржајима, базени са 
термалном водом, тобогани са торњевима, летње 
позорнице, wellness, спортски отворени терени (тенис, 
одбојка, кошарка и сл.) и др., размештени на једној 
формираној грађевинској парцели. Објекте аква парка 
повезати одговарајућим комуникацијама, које осим 
функције повезивања појединих садржаја, треба да 
омогуће кретање возила за снабдевање, сервисирање и 
техничке интервенције, као и несметано кретање  
специјалних возила (ватрогасне јединице, јединице за 
пружање хитне помоћи). У погледу услова за уређење и 
изградњу објеката у свему се придржавати одредби датих 
у Правилнику о разврставању, минималним условима и 
категоризацији угоститељских објеката (»Службени 
гласник РС«, бр. 66/94, 3/95 и 31/2005), одредби 
Правилника о условима за обављање спортских 
активности и делатности (»Службени гласник РС«, бр. 
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30/99), одредби Правилника о минималним техничким и 
санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање 
угоститељских објеката (»Службени гласник РС«, бр. 
41/2010) који прописује минималне услове у погледу 
изградње, уређења и опремања угоститељских објеката, 
посебне услове у зависности од начина услуживања и 
врсте услуга.  
У оквиру зоне аква парка није дозвољена изградња 
објеката за становање. 
У оквиру подцелине 2.2. поред аква парка, могуће је 
планирати од допунских садржаја објекте у фукцији спорта 
и рекреације, а такође је, у оквиру те подцелине, могуће 
планирати паркинг простор за паркирање корисника аква 
парка. 

УСЛОВИ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ 

Зона аква парка образује се као једна грађевинска 
парцела одређена овим Планом 

ПОЛОЖАЈ 
ОБЈЕКАТА 

Horizontalna regulacija: 
Gra|evinska linija je prikazana na grafi~kom prilogu 
br.4 ,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije”. 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~ne granice susedne gra|evinske 
parcele…5,0m 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~nih susednih objekata……10,0m 
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..4,0 m 
(основни габарит са испадом). 

УРБАНИСТИЧКИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

Индекс заузетости парцеле износи максимално 20 %. 
Минимални степен озелењености простора износи 40 % 

НАЈВЕЋА 
ДОЗВОЉЕНА 
СПРАТНОСТ И 
ВИСИНА 
ОБЈЕКАТА 

Спратност објеката је од П до максимално П+1+Пот. 
Дозвољена је изградња подрумске односно сутеренске 
етаже, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може 
прећи 12,0 m. Други објекти на парцели (помоћни) су 
максималне спратности П, односно максималне укупне 
висине 5,0 m. Дозвољена је изградња пратећих објеката и 
виших укупних висина, као што су тобогански базени са 
торњевима и сл. 

ОГРАЂИВАЊЕ Парцела се може оградити функционалном и естетском 
оградом чија висина може бити највише до 2,0 m. Улична 
ограда може да се постави на уличној регулационој 
линији. Ограде на регулационој линији треба да су 
прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити 
изидан (опека, бетон) до висине 0,6 m а стубови између 
којих се постављају прозрачни панои (од гвоздених шипки, 
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профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0 m. 
Ограде између суседних парцела могу бити од 
непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче 
и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног 
гвожђа, жице, летава и сл.) висине најмање 1,5 m, а 
максимално 2,0 m. Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 
капије на уличној огради се не могу отварати ван 
регулационе линије 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ПРИСТУПА 
ПАРЦЕЛИ И 
ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ 
ВОЗИЛА 

За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине минимално 
3,0 m и пeшачки прилаз минимално ширине 1,0 m. 
Паркирање возила за потребе аква парка обезедити у 
оквиру комплекса. За паркирање возила за потребе 
садржаја мора се обезбедити паркинг место у складу са 
важећим прописима који ову делатност уређују. 

ОДВОДЊАВАЊЕ Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу 
се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са 
парцеле одводити слободних падом, према риголама, са 
најмањим падом од 1,5%. 

АРХИТЕКТОНСКО 
ОБЛИКОВАЊЕ 

Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или 
малтерисане, у боји по избору. Обавезна је израда косог 
крова, двоводни или кров са више кровних равни, са 
нагибом кровне конструкције до 40°, у зависности од 
кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се  
цреп. Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 
m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке 
прелома кровне косине. Архитектонским облицима, 
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка  
успостављању јединствене естетске визуелне целине у 
оквиру грађевинске парцеле, па и шире. Објекте 
изградити у складу са важећим Законима и Правилницима 
који регулишу конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објекту, као и приликом избора 
одређених материјала имати у виду специфичност 
функционалне намене објекта (простора) са становишта  
коришћења, одржавања, односно обезбеђивања 
санитарно-хигијенских услова. При избору материјала 
водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке 
и противпожарне заштите. При изградњи објекта узети у 
обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала,  
хидрантску мрежу, громобран, електричну мрежу и сл. 

ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

На грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 
40% озелењених површина. Композицију треба да чине 
различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- 
архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних 
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врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу 
са околним пејсажом и општим условима средине. Основу 
сваке зелене површине треба да чини добро уређен и 
негован травњак. 

 
 
7.2.2. Подцелина 2.3.  
Правила грађења за спорт и рекреацију (спортски терени за фудбал) 
Namena  Osnovni sadr`aji: 

-Glavni i pomo}ni fudbalski teren 
-Tribine 
-Objekat sa svla~ionicama, mokrim ~vorovima, bilet 
servisom i sl.

Pravila 
parcelacije 

Minimalna veli~ina parcele je 10 ari. 

Pristup 
parcelama 

Gra|evinska parcele mora imati direktan pristup na javnu 
povr{inu minimalne {irine 4,5 m. Pristupna povr{ina se ne 
mo`e koristiti za parkirawe vozila i mora obezbediti 
pristup protivpo`arnog vozila.   

Uslovi za 
izgradwu 
objekata 

Podzemne 
eta`e 

Podzemne eta`e objekata mogu da zauzimaju ve}u 
povr{inu na parceli od nadzemnih delova 
objekta pri ~emu je gra|evinska linija 
podzemnih eta`a ostaje u granicama parcele 

Indeks 
zauzetosti 

20,00% 

Indeks 
izgra|enost
i 

0,4 

Gra|evinska 
linija 

Objekti se mogu postavqati iskqu~ivo na 
gra|evinsku liniju koja je odre|ena u grafi~kom 
prilogu list br.4 ,,Plan saobra}aja, regulacije i 
nivelacije“.   

 
Udaqenost 
od me|a i 
suseda 

Novi objekti treba da budu najmawe 4,5 m 
udaqeni od objekata na susednim parcelama i 
minimalno 2,5 m od susednih granica parcela.  

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih konstrukcija. 
 

Podkrovqa Ukoliko se grade podkrovqa, mogu imati 
nadzidak visok najvi{e 1,60 m  

Odvo|ewe Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta 
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atmosfersk
ih voda 

obavezno je u okviru sopstvene parcele.  

Spratnost Maksimalno (Po)Pr+2+Pk. Ispod tribina se 
mo`e formirati poslovni prostor. 

Parkirawe U skladu sa normativima propisanim za tu vrstu objekata. 
Parkirawe obezbediti u okviru parcele. 

Ure|ewe 
slobodnih 
povr{ina 

Obavezno je formirawe zelenih povr{ina na minimalno 40% 
povr{ine parcele.  

Izgradwa drugih 
objekata na 
parceli 

Dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne namene:
trgovina na malo, restorani, po{ta i telekomunikacije, 
zdravstvena za{tita (sportska medicina), ostale poslovne 
aktivnosti, ostale sportske aktivnosti  

Pomo}ni objekti -spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 
     do kote slemena…..5,0m 
     do kote venca……4,0m        
 Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m              

Ogra|ivawe Sve parcele se mogu ograditi ogradom do maksimalne visine 
od 2,20 m. Ograde prema javnim povr{inama su obavezno 
transparentne. 

Posebni uslovi Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama. 
 
 
7.3. БЛОК3. – КОМПЛЕКС СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
 
У оквиру планираног блока 3 предвиђена је претежна намена спорт и 
рекреација са допунским садржајима: туризам, угоститељство и комерцијални 
садржаји. Уколико се планирају и допунски садржаји, заступљеност спорта и 
рекреације у односу на допунске садржаје не сме да буде мањи од 50%. 
 
Правила грађења за објекте спорта и рекреације са допунским садржајима 

PRAVILA 
PARCELACIJE 

Minimalna povr{ina parcele….600m2 
Minimalna {irina parcele….25m 

PRISTUPI 
PARCELAMA 

Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na 
javnu povr{inu.  
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m. 
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od 
na~ina parkirawa (broja parking mesta, tipa i veli~ine 
gara`e i sl.) kao i od uslova i tehni~kih zahteva 
protivpo`arne za{tite (za{tita visokih objekata od 
po`ara, za{tita gara`a za putni~ke automobile od po`ara 
i eksplozija). 
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USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA 

Indeks/stepen izgra|enosti: 
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli……2,0 
Indeks/stepen iskori{}enosti: 
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na 
parceli…..50% 
Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemqe, 2 
sprata, potkrovqe) 
-maksimalna visina objekta: 
     do kote slemena…..15m 
     do kote venca……12m 
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 
     do kote slemena…..5,0m 
     do kote venca……4,0m                      
Horizontalna regulacija: 
Gra|evinska linija je prikazana na grafi~kom prilogu br.4 
,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije”. 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~ne granice susedne gra|evinske 
parcele….6,0m 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez 
ispada) objekta od bo~nih susednih objekata……12,0m 
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m 
Krovovi i potkrovqa: 
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do 
najvi{e 40˚.   
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m 
(ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma 
krovne kosine). Izgradwa mansardnih krovova i vi{e 
potkrovnih eta`a nije dozvoqena.  
Nije dozvoqeno ogra|ivawe parcela. 

PARKIRAWE Obezbediti parking mesta u okviru parcele. 
ODVODWAVAW
E 

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno 
preko susednih parcela. 

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA  

Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli…..20% 

POSEBNI  
USLOVI 

Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama. 
U sklopu objekata koji su u funkciji turizma i 
ugostiteqstva i komercijalnih sadr`aja mogu se na}i i 
sadr`aji u funkciji sporta i rekreacije. 
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Правила грађења за спортско-рекреативне садржаје 
Namena  Osnovni sadr`aji: 

Sportski tereni, povr{ine, dvorane i sale  
De~ija i ostala sportska igrali{ta 
Rekreativni prostori 
Tribine 
Prate}i sadr`aji: 
- trgovina na malo  
- restorani 
- po{ta i telekomunikacije 
- zdravstvena za{tita (sportska medicina) 
- ostale poslovne aktivnosti 
- ostale sportske aktivnosti

Pravila 
parcelacije 

Minimalna veli~ina parcele je 600m2 

Pristup 
parcelama 

Gra|evinska parcele mora imati direktan pristup na javnu 
povr{inu minimalne {irine 4,5 m. Pristupna povr{ina se ne 
mo`e koristiti za parkirawe vozila i mora obezbediti 
pristup protivpo`arnog vozila.   

Uslovi za 
izgradwu 
objekata 

Podzemne 
eta`e 

Podzemne eta`e objekata mogu da zauzimaju ve}u 
povr{inu na parceli od nadzemnih delova 
objekta pri ~emu je gra|evinska linija 
podzemnih eta`a ostaje u granicama parcele 

Indeks 
zauzetosti 

20,00% 

Indeks 
izgra|enost
i 

0,4 

Gra|evinska 
linija 

Objekti se mogu postavqati iskqu~ivo na 
gra|evinsku liniju koja je odre|ena u grafi~kom 
prilogu list br.4 ,,Plan saobra}aja, regulacije i 
nivelacije“.   

 
Udaqenost 
od me|a i 
suseda 

Novi objekti treba da budu najmawe 4,5 m 
udaqeni od objekata na susednim parcelama i 
minimalno 2,5 m od susednih granica parcela.  

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih konstrukcija. 
 

Podkrovqa Ukoliko se grade podkrovqa, mogu imati 
nadzidak visok najvi{e 1,60 m  

Odvo|ewe Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta 
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atmosfersk
ih voda 

obavezno je u okviru sopstvene parcele.  

Spratnost Maksimalno (Po)Pr+2+Pk. Ispod tribina se 
mo`e formirati poslovni prostor. 

Parkirawe U skladu sa normativima propisanim za tu vrstu objekata. 
Parkirawe obezbediti u okviru parcele. 

Ure|ewe 
slobodnih 
povr{ina 

Obavezno je formirawe zelenih povr{ina na minimalno 40% 
povr{ine parcele.  

Izgradwa drugih 
objekata na 
parceli 

Dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne namene 
navedeni kao prate}i sadr`aji. 
Dozvoqeno je i postavqawe monta`no-demonta`nih objekata 
iznad sportskih terena (,,balon sale,, i sl.) 

Pomo}ni objekti -spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 
     do kote slemena…..5,0m 
     do kote venca……4,0m        
 Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m              

Ogra|ivawe Sve parcele se mogu ograditi ogradom do maksimalne visine 
od 2,20 m. Ograde prema javnim povr{inama su obavezno 
transparentne. 

Posebni uslovi Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama. 
Sportsko-rekreativni sadr`aji se mogu izvoditi u sklopu 
objekata u funkciji turizma i ugostiteqstva i komercijalnih 
sadr`aja. 

 
 

8.0.  PRAVILA URE\EWA I GRA\EWA PLANIRANIH  KORIDORA  I 
INFRASTRUKTURNIH  SISTEMA 

 
 8.1. SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA 

 
Predmetni kompleks se nalazi sa desne strane dr`avnog puta I B.br.26 ( Loznica - 
grani~ni prelaz Mali Zvornik - Novi most, M4 po starom) u pravcu rasta 
staciona`e. Pristup planiranim sadr`ajima je predvi|en sa planirane 
saobra}ajnice na 525+258,6 km I B.br.26 izme|u ~vora 10144 Bawa Koviqa~a i 0998 
Loznica 4 deonica 0069, koja je predvi|ena po PDR Bawa Centar 2 i za ~iji 
prikqu~ak je dobijena saglasnost J.P. ,,Putevi Srbija",  a mogu}i prilazi su i sa 
planiranih saobra}ajnica sa ju`ne i zapadne strane posmatranog podru~ja koje su 
tako|e obra|ene PDR Bawa Centar 2. 
 Predvi|ena je izgradwa blokovskih saobra}ajnica koje bi ujedno omogu}ile 
pristup parcelama, a parking mesta ( zavisno od sadr`aja ) bi se obezbedila unutar 
svake parcele. U okviru povr{ina javne namene u ju`nom delu predmetnog podru~ja 
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поред саобраћајнице Нова5  obezbe|eno je 160 javnih parking mesta. 
    За кориснике планираног Парка уз саобраћајницу Нова3 предвиђена је 
изградња две паркинг површине на ободима парка са по 40 и 30 паркинг места 
тј. укупно 70 паркинг места.  
 
8.1.1. Правила уређења и грађења саобраћајница 

1. Све саобраћајне површине су дефинисане координатама осовинских 
тачки које су дате на прилогу План саобраћаја,регулације и нивелације 
лист бр.4,а ширине коловоза и тротоара су дефинисане прилогом 
Попречни профили саобраћајница лист бр.4.1. 

2. Предметним планским документом планирана је трокрака раскрсница на 
оквирној стационажи на км 525+258,6 са десне стране пута гледајући у 
правцу раста стационаже на локацији саобраћајног прикључка 
планиране саобраћајнице која повезује комплекс спорта, рекреације и 
туризма са предметним државним путем. Наведени саобраћајни 
прикључак је предвиђен ПГР Бање Ковиљаче ( Сл. лист града Лознице, 
бр.4/2011 ). 

3. Геометрија предметне раскрснице, ситуационо и нивелационо решење и 
тачно утврђене стационаже, прецизно ће се одредити приликом израде 
саобраћајно-техничких услова ( Идејног и Главног пројекта ) у складу са 
чланом 14. Закона о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11 ). 

4. Коловозну конструкцију за саобраћајнице предвидети за средње-тешко 
саобраћајно оптерећење са асфалт-бетонским коловозним застором на 
одговарајућиј подлози а тротоаре са застором од префабрикованих 
бетонских  вибропресованих плоча на одговарајућој подлози. 

5. Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 
20,00 м поред предметног државног пута I реда, рачунајући од спољне 
ивице земљишног појаса ( регулационе линије, односно путне парцеле ) 
предметног државног пута. 

6. Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, 
на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима ( „Сл. гласник  
РС“ бр. 101/2005 ). 

7. Уколико су планиране у оквиру предметног планског документа све 
инсталације морају бити предвиђене на следећи начин: 

Услови за паралелно вођење инсталација на деоници ван изграђеног 
подручја: Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 
3,00 м од крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа пута, 
или спољње ивице путног канала за одводњавање. 



58 
 

• Инфраструктурни коридори инсталација не могу се предвиђати у 
коловозу предметног државног пута, већ искључиво у складу са 
претходним ставом. 

8. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем: 
• Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким 

подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у 
прописаној заштитној цеви. 

• Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између 
крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00м са 
сваке стране. 

• Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од 
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 
1,35 – 1,50м у зависности од конфигурације терена. 

• Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви 
испод путног канала за одводњавање ( постојећег или планираног) 
од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-
1,20м. 

• Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих 
инсталација на мин. 10,00м. 

9. Предвидети и сачувати коридор за реконструкцију, у складу са Законом о 
јавним путевима ( „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 ) и важећим прописима 
односно двострано проширење коловоза државног пута I реда на 
пројектовану ширину минимум 7,70м (без издигнутих ивичњака), односно 
7,70м ( са издигнутим ивичњацима ). 

10. Према члану 31. Закона о јавним путевима ( „Сл. гласник РС“, бр. 
101/05), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не 
ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност 
саобраћаја. 

11. За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз 
земљишни појас ( парцелу пута ) потребно је да се обратите ЈП „Путеви 
Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне 
документације и постављање истих. 

8.1.2. Железнички саобраћај 

Посебни услови: 

1. Увидом у достављену документацију установљено је да се планира 
изградња и уређење простора са десне стране железничке пруге Рума – 
Шабац – Распутница  Доња Борина – државна граница од наспрам км 55 
+ 943 до наспрам км 56+708. 
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2. Изградњу више рекреативних садржаја – аква парка, фудбалском 
терена, тениских терена и других рекреативних садржаја са пратећим 
објектима и инфраструктуром, који се планирају са десне стране 
предметне железничке пруге, планирати у складу са чланом 46. Закона о 
железници на растојању минимум 25 м од пружног колосека предметне 
железничке пруге мерено од осе пружног колосека до најближе ивице 
објекта.  

3. Планирани објекти не смеју својом изградњом, нити експлоатацијом 
угрозити безбедност одвијања саобраћаја. 

4. Потребно је планирати ограду између планираног комплекса и постојеће 
железничке инфраструктуре на растојању минимум 8 метара од осе 
колосека, а ван границе железничког земљишта. 

5. Могуће је планирати уређење комплекса изградњом паркинг простора са 
десне стране предметне железничке пруге од наспрам км 55 + 993 до 
наспрам км 56 + 483, а растојању већем од 8 м мерено у односу на осу 
колосека железничке пруге, али тако да се приступ паркинг простору не 
може остварити преко предметне железничке пруге, а ван границе 
железничког земљишта. 

6. Увидом у достављену документацију установљено је да се планира 
изградња  нове саобраћајнице која би се укрстила са железничком 
пругом непосредно иза излазног грла железничке станице Ковиљача. 
Приликом израде предметног плана, планирану саобраћајницу 
планирати денивелисано у односу на железничку пругу Рума – Шабац – 
Распутница Доња Борина – државна граница тако да се укрштање са 
предметном пругом оствари под углом од 90º. Минимална висина доње 
ивице конструкције грађевинских објеката изнад ГИШ – а, у складу са 
Правилником о техничким и другим условима за пројектовање и грађење 
железничких пруга и постројења, уређаја и објеката на магистралним 
пругама ( Службени гласник РС број 56/2011 ), зависи од ширине објекта 
изнад колосека, пројектне брзине и техничких решења КМ и износи: 

• У нормалним распонима контактне мреже на отвореној прузи 5,80 
– 6,30 м, 

• У зонама затезања, секционисања и у станицама у зависности од 
размака стубова контактне мреже и системске висине до 7,30 м. 

7. Приликом израде предметног плана, не планирати нове укрштаје 
друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом.  

8. Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом или 
тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се 
између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за 
обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 
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метара рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке 
горњег строја пута, а ван границе железничког земљишта. 

9. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити 
контролисано и решено тако да води на супротну страну од трупа 
железничке пруге. 

10. Могуће је планирати уређење зелених површина унутар комплекса при 
чему треба водити да рачуна да високо растиње мора бити на растојању 
већем од 10 метара у односу на осу колосека предметне железничке 
пруге. 

11. У случају да се планира прикључивање новоизграђених објеката унутар 
предметног комплекса на комуналну инфраструктуру водовода, 
канализације, продуктовода и других цевовода, укрштање са 
железничком пругом могуће је планирати под углом од 90º, а изузетно се 
може планирати под углом од не мањим од 60º. Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерено од коте 
горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода ( 
продуктовода ). 

12. Сви остали услови за уређење предметног комплекса биће дефинсани у 
оквиру Техничких услова, за шта је потребно упутити посебан захтев 
Сектору за стратегију и развој „Железнице Србије“ ад. 

Општи услови: 

1. Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте 
на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално – сигурносна, 
електровучна, електроенергетска и остала простројења и уређаје на 
прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим 
земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима који 
су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са 
земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор 
изнад пруге у висини од 12 м, односно 14 м код далековода напона 
преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. 

2. Пружни појас јесте простор између железничких колосека, као и поред 
крајњих колосека, на одстојању од најмање 8 метара, а ако железничка 
пруга пролази кроз насељено место, на остојању од најмање 6 метара, 
рачунајући од осе крајњих колосека. 

3. „Заштитни пружни појас“ јесте земљишни појас са обе стране пруге, 
ширине 200 м, рачунајући од осе крајњих колосека. 

4. У заштитном пружном појасу не могу се градити зграде, постављати 
постројења и уређаји и градити други објекти на удаљености мањој од 25 
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метара рачунајући од осе крајњих колосека, осим објеката у функцији 
железничког саобраћаја. 

5. Изузетно, на железничком подручју могу се постављати каблови, 
електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и 
телефонске ваздушне линије иводови, трамвајски и тролејбуски 
контактни водови и постројења, канализације цевоводи и други водови и 
слични објекти и постројења на, на основу издате сагласности 
управљача. 

6. Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, 
индустријске зграде постројења и други слични објекти не могу се 
градити у заштитном пружном појасу  ближе од 50 метара рачунајући од 
осе крајњег колосека. 

7. На местима где железница пролази кроз шуму или поред шуме, односно 
земљишта засађеног пољопривредним културама које су лако 
запаљиве, управљач је дужан да предузме прописане мере за заштиту 
од пожара на железничком подручју, као и мере за заштиту од пожара на 
железничким возилима. Корисници, односно сопственици шума и 
земљишта дужни су да у појасу ширине 10 метара у шумама уредно 
уклањају дрвеће, растиње и лишће, сазреле пољопривредне културе и 
по потреби предузимају друге мере заштите од пожара. Ширина појаса 
се рачуна од спољне ивице пружног појаса. 

8. Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са 
железничком пругом је могуће планирати под углом од 90º, а изузетно се 
може планирати под углом не мањим од 60º. Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерено од коте 
горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода ( 
продуктовода ). 

9. Пре дефинисања саобраћајница у предметном плану, потребно је за 
сваки планиран укрштај градске и железничке инфраструктуре 
појединачно, прибавити сагласност „Железнице Србије“ ад. 

10. Укрштање железничке инфраструктуре са јавним путевима ван простора 
за који су донети урбанистички планови у начелу иводи се њиховим 
свођењем на најнеопходнији број, усмеравањем два или више јавних 
путева на заједничко место укрштања. 

11. Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута 
не може да буде мањи од 2.000 метара. Укрштање железничке 
инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем 
тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном 
железничком инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно 
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повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са 
железничком инфраструктуром на заједничком месту. 

12. Укрштање железничке пруге и ауто-пута и укрштање пруге и пута у 
станичном простору између улазних, односно излазних скретница од 
којих почињу станични колосеци не може бити на истом нивоу. 
Укрштање железничке пруге и пута који нема својство ауто-пута, не може 
бити у истом нивоу ако је саобраћај друмских моторних возила на путу 
врло густ или ако је железнички саобраћај на прузи учестао и ако то 
захтевају посебни услови на месту укрштања пруге и пута и други 
разлози безбедности железничког саобраћаја. 

13. При планирању денивелисаних укрштаја пруге и пута изградњом 
друмских надвожњака и подвожњака, сви елементи ових објеката 
требају бити усклађени са елементима пруге на којој се ови објекти 
планирају. Висина доње ивице конструкције друмског надвожњака изнад 
пруге биће дефинисана у оквиру посебних техничких услова „Железнице 
Србије“ ад. 

14. Комплекс железничке станице чине колосеци, перони, сигнално-
сигурносни уређаји, телекомуникациони уређаји и постројења, зграде, 
магацини, рампе, радионице, депои као и станични трг са приступном 
друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) мреже до 
комплекса станице. Станични трг поред приступне саобраћајнице до 
железничке станице би требало да садржи одговарајући паркинг простор 
за кориснике железничких услуга, зелене површине, као и пратеће 
улужне објекте. 

15. При изгради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у 
заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге ( цевовод, гасовод, оптички 
и електроенергетски каблови и друго ) инвеститор односно његов 
пројектант је дужан да од „Железнице Србије“ ад, Сектора за стратегију 
и развој, прибави услове за пројектовање, као и због сагласности на 
пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у 
коридору железничке пруге, а у складу са Законом о железници ( 
Службени гласник РС број 18/05 ) и Законом о безбедности у 
железничком саобраћају ( Службени лист СРЈ број 60/98 ). 

8.2. VODOVOD I KANALIZACIJA 
        
  1. Gradska vodovоdna mre`a 

Planirano je da se sanitarnom vodom kompleks snabde sa cevovoda ND 200 mm za 
Bawu Koviqa~u. Za potrebe akvaparka i druge tehnolo{ke potrebe zadovoqiti iz 
podzemqa izgradwom bunara ili na neki drugi na~in. Potrebno je izvr{iti 
hidrogeolo{ke istra`ne radove. Vodovodnu mre`u projektovati i graditi za ceo 
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kompleks i susedne tipi~ne naseqske celine , a ne parcijalno. Voda za potrebe 
aquaparka treba da zadovoqi standarde vode za te svrhe. Sistem mo`e biti  
recirkulacioni  i proto~ni ukoliko se poka`e da ima kapaciteta iz podzemqa . 
Potrebno je obezbediti i da voda zadovoqi standarde termi~ki. Mogu}e je i u delu 
parka projektovati kompleks raznih vodenih de{avawa u vidu fontana , jezera , 
otvorenih tokova . po`eqno bi bilo da se do idejnog re{ewa do|e putem nagradnog 
konkursa. 

2. Gradska fekalna kanalizacija 
   Planirano je da se kanalizaciona mre`a gradi po separatnom sistemu. Sve 
fekalne otpadne vode odvesti do dve planirane crpne stanice CS Debela Me|a i 
CS [iwarica . Potisni cevovod od CS [iwarica prikqu~iti na GFCS (glavnu 
fekalnu crpnu stanicu) u Bawi Koviqa~i sa koje se sve fekalne vode odvode na 
postrojewe za preradu otpadnih voda u Loznici. Potisni cevovod pre uliva GFCS 
je potrebno da pre|e preko Simi}a potoka . Mogu}a su i druga re{ewa kao {to je to 
pomenuto u PGR Bawe Koviqa~e a to je izgradwa sistema pod vakumom. Prilikom 
projektovawa potrebno je projekat i dimenzionisawe cevovoda vr{iti za ceo 
kompleks kao i susedne TNC. Potrebno je izvr{iti istra`ne hidrogeolo{ke radove 
za potrebe CS-a kao i mre`e s obzirom da se trasa pola`e u sklopu biv{eg drinskog 
korita i potencijalno visokih podzemnih voda.  
  3. Gradska ki{na kanalizacija 
Planirano je da se deo atmosverskih voda dovede do CS [iwarica 1 , za ki{ne vode 
a deo kroz konfiguraciju terena tako re{i da prihvati povr{inske vode otvorenim 
kanalima . Od CS [iwarica 2 , potisnim cevovodom voda odvede do Simi}a potoka 
. Potrebno je da kota terena na prostoru parka bude 122,80mnm iz razloga 
bezbednosti od plavqewa usled podzemnih voda. 
 
8.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

 
8.3.1.  POTREBE U ANGA@OVANOJ  ELEKTRI^NOJ SNAZI 
 
Grejawe objekata kao i osnovni tehnolo{ki potro{a~i toplotne energije koristi}e 
prirodni gas kao energent, {to }e biti dostupno na ovoj lokaciji.   
    Potrebne kapacitete nove anga`ovane elektri~ne snage u toku izrade Plana 
detaqne regulacije nije mogu}e precizno odrediti do detaqne razrade planiranih 
zona sa ta~no definisanim sadr`ajima. 
 
8.3.2.  SREDWENAPONSKA MRE@A 
 
             Za potrebe napajawa  novih objekta proceweno je da bi  jenovremene 
instalisana snaga u transformaciji 10/0,4 kV  630 (1000) kW {to bi zadovoqilo 
potrebe za period naradnih 10 godina. Lokacija trafostanice i prikqu~nih vodova 
je prikazana na crte`u br. 8. a 10 kV kablovske  me|uveze sa susednim 
trafostanicama su prikazane na crte`u br. 8 a ,, Izvod iz Generalnog plana  Bawe 
Koviqa~e,, 
           Napajawe nove trafostanice ,, Sport i rekreacija,, na sredwem naponu je 
planirano iz postoje}e trafostanice 10/0,4 kV ,,Autobuska stanica,, i iz postoje}e 



64 
 

trafostanice 10/0,4 kV  ,, Nova fekalna stanica,,  10 kV podzemnim kablovskim 
vodovima tako da se budu}a trafostanica ubaci u prstenastu mre`u sa postoje}im 
trafostanicama i obezbedi stepen sigurnosti  u napajawu  N-1. 
       U zavisnosti od potreba i dinamike razvoja izgradwe ovog prostora mogu�u}e  je  
pro{irewe kapaciteta u instalisanoj snazi planirane trafostanice ,, Sport i 
rekreacija,,  kao  i izgradwa novih trafostanica na drugim lokacijama sa 
kablovskim trasama u okviru regulacije planiranih saobra}ajnica. Kablovi se 
pola`u u kablovskoj kanalizaciji sa dve i ~etiri cevi. 
  
8.3.3.  NISKONAPONSKA  MRE@A 0,4 kV 
 
        Prikqu~ak novih objekta na distributivnu niskonaponsku mre`u se izvodi 
posebnim podzemnim kablovskim vodovima tipa PP00 AS 4h150 mm2  iz planirane 
TS 10/0,4 kV 1h630 kW ,, Sport i rekreacija,,.  Kablovski vodovi se pola`u kroz 
planiranu kablovsku kanalizaciju  do elektroenergetskih kablovskih {ahti ~ija je 
trasa data na grafi~kom prilogu. Kablovska kanalizacija se izvodi sa najmawe 
~etiri elektroenergetske PE cevi F 110 mm. od TS do elektroenergetskih 
kablovskih {ahti a deqe preko kablovskog prikqu~nog ormana na fasadi objekta do 
mernih ormana. Kablovi se pola`u ispod kolovoza i u javnoj povr{ini  u EE 
kablovskoj kanalizaciji sa dve cevi, a kroz parcelu ostalog zemqi{ta u ubuhvatu 
Plana do KPK na objektu kabal se pola`e u slobodnim zelenim povr{inama u 
kablovski rov dobine 0,8 m.  
Jednovremena snaga pojedinih objekata  }e biti odre|ena projektom 
elektroinstalacija i na osnovu te snage investitor }e tra`iti uslove  i saglasnost 
za prikqu~ewe od nadle`nog elektrodistributivnog preduze}a. 
 
8.3.4. JAVNA RASVETA 
 
    Javnu rasvetu planiranih ulica }e se  izvesti na ~eli~nim okruglim stubovima 
sa ili bez lira,  i svetiqkama za natrijumske sijalice snage do  250 W. Prikqu~ni 
vodovi rasvete se pola`u podzemno od trafostanice po predvi|enom koridoru na 
grafi~kom prilogu. 
 
8.3.5. PRAVILA GRA\EWA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA 

 
    Подземне инсталације    
             При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров 
чија је дубина 0,8м а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се 
полажу у ров. 
       - међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 см;  
     - на целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим 
кривинама, змијолико, ради компензације евентуалних померања и 
температурних утицаја; 
      - каблови се у рову полажу у слоју постељице 20см. Постељица је од 
ситнозрне земље или песка; 
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    - на свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања 
средине или постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски 
водови се полажу у искључиво кроз кабловску канализацију; 
    - кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза улица, 
стаза и путева, колских прелаза и сл.;  
   - при полагању кабловске канализације, последња канализација мора ући у 
тротоар најмање 50см;  
   - хоризонтално растојање између телекомуникационих кабловских водова и 
енергетских кабловских водова до 1kV , мора да износи најмање 50см; 
  - при укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим 
кабловима, потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу; 
     - вертикално растојање енергетских кабловских водова за напоне 250V 
према земљи од телекомуникационих кабловских водова, мора да износи 
најмање 30см;  
    - растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих 
цеви, мора да износи најмање 50см;  
     - полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено; 
  - при укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима 
канализације, мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30 см 
чисти размак); 
     - паралелено  вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда, не 
треба да се врши на размаку мањим од 50см од спољне површине објекта под 
земљом;  
  - кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м;   
   - дуж кабловске трасе се одређује заштитни коридор ширине 1м, у којем је 
забрањена градња објеката и сађење високог растиња;  
            - по полагању водова у ров, обавезно извршити катастарско уплањење 
трасе. 
         
Pravila gra|ewa za trafostanicu 
 
        Trafostanica 10/0,4 kV 1x630 kVA  se gradi na izdvojenoj parceli za javne 
namene u  povr{ini oko 50  m2  
        Objekat trafostanice moze biti zidani ili od predfabrikoanih betonskih 
elemenata 
         Oko objekta treba obezbediti prostor za za{titno uzemqewe i oblikovawe 
potencijala u {irini najmawe 1,5 m. 
         Objektu trafostenice treba obezbediti pristup sa javne saobra}ajne povr{ine, 
najmawe {irine 5 m za sredwe te{ki saobra}aj  
 
8.4. TELEKOMUNIKACIJE 

 
Na grafi~kom prilogu EE i TT infrastrukture dati su orjentacioni koridori 

TT infrastrukture.  
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Budu}i telekomunikacioni kablove polagati u cevima minimalnog preseka 
50mm uz polagawe rezevne cevi minimalnog preseka 40mm.  U ojektima, na suvom i 
pristupa~nom mestu postaviti unutra{wi telefonski izvodni ormar ~iji }e se 
kapacitet i na~in daqeg razvoda u objektima odrediti projektom.  

Za nove prikqu~ke na TT mre`u, obratiti se ,,Telekom Srbija,,AD. 
Mo`e se graditi kablovska kanalizacija sa `utim PVC cevima  F 110 mm u 

rovu {irine prema broju cevi u jednom redu (preporu~uje se 1 do 2 cevi) i dubine  
0,7 m od ivice zadwe cevi; i/ili sa dve PE cevi minimalno F 40 mm direktnim 
polagawem u kablovski rov u regulaciji ulica na dubini od  0,6 m od ivice zadwe 
cevi.  Du` trase se mogu planirati 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. 

Podzenim mre`ama se dodequje za{titni koridir {irine 1 m. (-0,5m +0,5m). 
Udaqewe telekomunikacionih vodova od visokonaponskih energetskih kablova 

je minimalno 1 m. 
Pre po~etka radova, obratiti se ,,Telekom Srbija,,AD  radi ta~nog obele`avawa 
trase postoje}ih kablova i u svemu se pridr`avati izdatih uslova, koji su sastavni 
deo ovog plana. 

 
9.0. 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 бр.61/2011, од 19.08.2011) енергетска 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 осветљење зграде не прелази дозвољене 
максималне вредности по m2. 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 
сертификата о енергетским својствима зграда (Службени гласник РС бр 
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61/2011 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 санирају, осим зграда које су овим правилником изузете од 
обавезе енергетскe 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 нето површину мању од 50 m2; 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 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 које се не греју 
или се греју на температуру до +12°C. 
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. 
Зграде се сврставају у осам енергетских разреда према енергетској скали од 
А+ до G, с тим да А+ означава енергетски најповољнији, а G 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. 
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). 
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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 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-



69 
 

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. 
 
 

IV МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 

1.0. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
 
У грађевинском подручју обухваћеном границом овог Плана не налази се 
непокретно културно добро евидентирано од стране Завода за заштиту 
споменика. 
Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, 
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, да предузме мере да се налаз 
не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен. 
 
2.0. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Уређење парцела треба да се заснива на пејзажном принципу, комбиновањем 
декоративне вегетације и траве или декоративног дрвећа и ниског полеглог 
зеленила, у комбинацији са пратећим елементима партерне архитектуре. 
При озелењавању потребно је водити рачуна да се у комплекс унесе што више 
разнолике вегетације. 
Паркинг просторе, уколико је могуће, покрити крошњама високог листопадног 
дрвећа са растојањем стабала од 10m – приближно иза сваког четвртог 
паркинг места оставити простор за дрво. 
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На месту где није могућа садња високе вегетације, планирати постављање 
озелењених или цветних жардињера. 
 
3.0. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Услови о утврђивању мера и услова заштите животне средине: 

1. Грађевински и остали отпадни материјал, који настане у процесу 
рушења постојећих објеката, прописно сакупити, разврстати и одложити 
на за то предвиђену локацију; 

2. Уколико генерисани отпад садржи материје непознатог порекла и 
састава, извршити његову карактеризацију и у складу са утврђеним 
пореклом, карактером и категоријом отпада, спровести одговарајући 
начин даљег поступања; 

3. Планиране објекте намењене спорту и рекреацији пројектовати и 
изградити у складу са нормама и стандардима за ту врсту објеката; 
посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове 
прописане Законом о санитарном надзору, не дозвољава се изградња 
објеката друге намене која није у функцији спорта; 

4. Обезбедити минимум 40% зелених незастртих површина на предметном 
комплексу; утврдити обавезу израде Пројекта озелењавања и уређење 
свих слободних незастртих површина; 

5. Планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктуру; 
обезбедити централизован начин загревања објеката; 

6. У делу објекта намењеном пословању могу се обављати само 
делатности које не угражавају квалитет животне средине , не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују квалитет боравка у 
предметном објекту и његовој околини; 

7. Планирати пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и 
чишћењем простора у коме се врши припрема намирница ( кухиња, 
ресторана и сл ) на таложницама – сепараторима и сепаратору масти и 
уља, а одвожење талога из сепаратора организовати искључиво преко 
овлашћеног лица на даљи третман у складу са прописима којима се 
уређује поступање са отпацима који имају својства опасних материја; 

8. Отпадно јестиво уље сакупљати одвојено од осталих врста отпада и 
привремено чувати у непропусним и обележеним посудама, на начин 
утврђен прописима којима се уређује управљање отпадом до предаје 
лицу које је овлашћено или има дозволу за управљање том врстом 
отпада ( сакупљање, третман ); 

9. Органски отпад из угоститељских објеката одлагати у за ту врсту 
намењеним посудама и посебним климатизованим просторима до 
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предаје лицу које је овлашћено за његово сакупљање, односно третман 
у складу са прописима; 

10. Планирати начине прикупљања и поступања са отпадом, односно 
материјалима и амбалажом ( комунални отпад, рециклирани отпад – 
папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.) у току експлоатације 
планираног објекта, у складу са прописима којима се уређује управљање 
отпадом; 

11. Обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање 
комуналног и другог отпада; 

12. Ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или 
транспортним средствима, односно изливања уља и горива  у 
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши 
санацију, односно ремедијацију загађене површине. 

 
4.0. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
4.1. Заштита од елементарних непогода 
 
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору 
обухваћеном Планом потребно је при пројектовању и извођењу узети у обзир 
меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода 
(врста и количина атмосферских падавина, јачина ветра, дебљина снежног 
покривача, носивост терена, висина подземних вода и сл.) у складу са 
законским прописима. 
 
4.2. Заштита од пожара 
 
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем незапаљивих материјала 
за градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу 
терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у 
складу са Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 111/09) и 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) где год је то могуће с обзиром на 
специфичност простора. 
 
4.3. Заштита од удара грома 
 
Заштиту од удара грома треба обезбедити изградњом громобранске 
инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. 
 
4.4. Заштита од земљотреса 
 
Територија Лознице, односно предметно подручје, припада подручју 
угрожености од 7º (8º) MCS скале. Основна мера заштите од земљотреса је 
примена принципа сеизмичког пројектовања објеката, односно примена 
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сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким 
подручјима. Obavezno primeniti propise o gradwi na seizmi~kom podru~ju koji 
sadr`e gra|evinske norme za izgradwu zgrada kako bi podnele slabe i umerene, mawe 
zemqotrese u granicama elasti~nosti svojih konstrukcija a jake zemqotrese, koji se 
retko javqaju da mogu podneti bez ru{ewa, uz eventualna ve}a o{te}ewa. 
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(Службени лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
 
4.5. Заштита од ратних дејстава 

 
Обезбеђење развоја града у мирнодопским условима и уклапање свих 
просторних елемената развоја са потребама одбране представља битан 
критеријум за уређење простора у функцији одбране и заштите. 
Мере заштите од интереса за одбрану морају бити уграђене као превентивне 
мере које утичу на смањење повредивости појединих објеката и простора на 
подручју Плана. Димензионисање и садржај склоништа, величине појединих 
простора, као и остале просторе и техничке елементе утврдити према 
прописима за изградњу склоништа и других заштитних објеката. 

 
5.0. MERE ZA RACIONALNU POTRO[WU ENERGIJE 

 
Kad god je to mogu}e, koristiti izvore obnovqive energije-energije Sunca, 

vetra i dr. 
Potrebno je uraditi odgovaraju}e programe kojima }e se stimulisati i 

podr`avati projekti kori{}ewa novih i obnovqivih izvora energije. 
 

6.0.  IN@EWERSKO-GEOLO[KI USLOVI IZGRADWE 
 

- Objekte javnih namena  fundirati na trakastim temeqima, samcima ili 
kontraplo~i pri prirodnoj sadr`ini vode. Na~in izvo|ewa radova i 
preduzimawa mera obezbe|ewa od prodora vode od presudnog je uticaja na 
stabilnost objekata 

- Za temeqewe ve}ih gra|evinskih objekata u otvorenoj jami ~ija je dubina ve}a 
od 5,0 m, ako nema podzemnih voda, projekat mora sadr`ati i projekat jame, kao 
i tehni~ke uslove za sigurno izvo|ewe radova 

- temeqna jama gra|evinskog objekta u blizini postoje}ih objekata mora se 
projektovati i izvesti tako da se ti objekti u potpunosti obezbede od 
eventualnih o{te}ewa usled deformacija ili zaru{avawa tla. 

- Ukoliko je potrebno, nivelacija terena nasipawem se izvodi od re~nog ili 
drobqenog agregata krupnozrne frakcije 

- Kod dubokih iskopa neophodno je razupirawe i gravitaciono odvo|ewe ili 
crpqewe podzemnih voda 
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7.0. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА 
 

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 javnim 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. 46/13), kao i ostalim va`e}im propisima i 
standardima koji defini{u ovu oblast. 

 
8.0. УСЛОВИ ЗА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА 
 
Побољшање хигијенских услова и заштите животне средине обезбедиће се 
постављањем контејнера за одлагање отпада, њиховим пражњењем и 
чишћењем и слободним приступом возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженог за одношење смећа. 
На подручју Плана сваки објекат или група објеката треба да има сабирни 
пункт за смештање сабирних посуда за комунални отпад који треба да 
задовоље захтеве корисника јавних површина. 
Места и број посуда за смеће утврдиће се урбанистичким условима на основу 
постојећих густина становника, броја пражњења посуда и запремине изборних 
посуда. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене 
са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања. 
У складу са планираном наменом земљишта потребно је обезбедити просторе 
за контејнере за комунални отпад. Прилазни путеви до места за држање 
посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду двосмерни због 
саобраћаја специјалних возила, за одвоз отпада, максималног оптерећења до 
10 тона, ширине до 2,5m и дужине до 12m, За сваки контејнер потребно је 
обезбедити 3m² носиве подлоге у нивоу прилазног пута са одвођењем 
атмосферских вода. 
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V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
 

1.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
План детаљне регулације "Комплекс спорта, рекреације и туризма" у Бањи 
Ковиљачи је дугорочни урбанистички плански документ који у складу са 
постављеним циљевима и програмом мера за унапређење стања у простору 
утврђује: основну организацију простора, заштиту природних, културних и 
историјских вредности и смернице за уређење подручја, начин и услове 
коришћења и заштите простора на подручју обухвата Плана. 
План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (сл. 
гласник РС бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и важећим подзаконским актима. 
Правила уређења и грађења, планиране намене дефинисане у овом Плану 
представљају оквир за утврђивање услова изградње нових објеката односно 
представљају оквир за издавање докумената (Локацијске дозволе и 
Грађевинске дозволе) за захтеве у простору који су дефинисани овим Планом. 
 
2.0. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА 

 
Ukoliko se uka`e potreba jedinica lokalne samouprave mo`e usloviti izradu 
urbanisti~kog projekta za izgradwu akva-parka i ure|ewe parkovskog 
kompleksa. 

 
3.0. ОСТАЛЕ СМЕРНИЦЕ 
 
За објекте и захвате у простору који су од интереса за развој, уређење 
појединих локација на подручју Плана, локална самоуправа може доносити 
урбанистичко – архитектонска решења, пројекте и стручне подлоге ради 
анализе  и провере квалитета. 
 
4.0. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Планирана решења саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да 
побољшају постојеће стање и у многоме задовоље делимично или поступно 
будуће потребе обухваћеног подручја и на нивоу донетих стандарда. 
Микролокације саобраћајне, комуналне и друге инфраструктурне мреже 
одређене овим Планом, утврђују се кроз поступак израде Локацијских услова, а 
у циљу утврђивања просторних и других елемената у складу са Законом и 
другим прописима. 
Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале 
комуналне и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа 
су мања одступања због усклађивања елемената техничких решења 
постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, 
носивости тла и имовинско - правних односа. 
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Уколико због техничких могућности дође до уклањања неких засада, исти број 
се мора компезовати у суседству. 
 
5.0. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Приликом издавања Одобрења за градњу, као и приликом градње, а потом и 
коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и 
примењивати мере којима се неће мењати њено затечено стање. 
У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним 
допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости 
дефинисане важећим прописима и стандардима. 

 
6.0. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај план ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
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