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- СКУПШТИНА ГРАДА 1
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС,
98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14), члана 67. и 68. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (‘’Службени гласник РС’’, број
64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице (''Службени
лист града Лознице'', број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице на седници одржаној 6.
септембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача (извориште ‘’Зеленица’’)
Члан 1.
Доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача (извориште ‘’Зеленица’’) (у даљем тексту: Измене и допуне плана).
Члан 2.
Обухват Измена и допуна плана полази од места укрштања пута Лозница- Зворник и
обилазног пута (државни пут Iб реда бр.21), одакле иде ка североистоку границом реке Дрине,
све до северне међе кп. 545/4, спушта се на југ обухватајући кп. 545/160, прелази обилазни
пут, наставља ка југу обухватајући кп. 545/204, сече Цигански поток , обухватајући њену кп.
545/206, затим кп. 545/207, 545/111, 545/112, 169/7, 198, 197/3, 197/2, 546/3, 200/4, где прелази
пругу Лозница-Зворник, одакле се не обухватајући кп. 179/18, спушта се циганским потоком
до кп. 210. Обухват одатле наставља ка југозападу , обухватајући кп. 208, 207, 941/2, 941/3,
941/1, 947/2, сече наведени пут па његовом јужном међом око 200м, па га поново прелази
до кп. 1221/3, одакле наставља северном страном путне парцеле кп. 3107/2, до укрштања са
пругом, тј.кп. 3131,па обухватајући ову парцелу све до полазне тачке.
Укупна површина обухвата Измена и допуна плана износи 133.26.41 ха.
Члан 3.
Изменом и допуном плана су верификоване нове границе зона заштите изворишта, нови
бунар БЗ-9 и сходно томе дефинисане могућности развоја као и потенцијалних ограничења
на простору обухвата.
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Члан 4.
Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача (извориште ''Зеленица''), састављен из текстуалног и графичког дела,
урађен од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање ''Урбоплан'' из Лознице,
број 024.16/Г, мај 2017. године.
Члан 5.
Текстуални део Измена и допуна плана се објављује у ''Службеном листу града
Лознице''.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Лознице''.
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На основу чл. 27. и 35. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике
Србије“ бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 15. и 40.
Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/2008 и 6/2013) Скупштина града
Лознице на својој седници одржаној дана 6. септембра 2017. године донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА
– ИЗВОРИШТЕ „ЗЕЛЕНИЦА“
I ОПШТИ ДЕО
1.0. УВОД
Изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача – извориште „Зеленица“ бр. 06-13/15-23-36 од
30.4.2015.године.
План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача на коме се врше измене
и допуне донела је Супштина града, а објављен је у „Сл.листу града Лознице“ бр. 4/2011 и
5/2011)
Изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача се приступа из следећих разлога.
Градска управа града Лознице поднела је Министарству здравља Републике Србије
захтев за издавање решења којим се мењају границе зона санитарне заштите изворишта „Зеленица“ у Бањи Ковиљачи. Уз захтев за издавање решења о одређивању измењених граница
зона санитарне заштите изворишта „Зеленица“ достављен је измењен и допуњен Елаборат о
зонама санитарне заштите изворишта „Зеленица“ и „Горње поље“ ЈП „Водовод и канализација“ у Лозници који је маја 2014.године урађен на Рударско-геолошком факултету у Београду.
Извориштe „Зеленица“ је проширено израдом новог водозахватног објекта, бунара БЗ-9.
2.0. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Полазни основ за израду овг плана је План генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача („Сл.листу града Лознице“ бр.4/2011 и 5/2011) и постојеће границе зона санитарне заштите изворишта „Зеленица“ и „Горње поље“ до израде новог Елабората.
У односу на стање у Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача,
на основу Елаборатa о зонама санитарне заштите изворишта „Зеленица“ и „Горње поље“ из
2014.године (урађен на Рударско-геолошком факултету у Београду) границе зона санитарне
заштите су промењене и као такве потребно их је уградити у важећи План.
2.1. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде плана је верификовање и означавање у важећем планском документу нових граница зона заштите изворишта, нови бунар БЗ-9 и сходно томе дефинисање
могућности развоја као и потенцијалних ограничења на предметном простору.
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3.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни и плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача – извориште „Зеленица“ садржан је у одредбама:
-

-

Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС
и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14)
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл.гласник
РС,, бр. 64/2015)
Одлуке о изради изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача – извориште „Зеленица“ бр. 06-13/15-23-36 од 30.4.2015.године, са Одлуком о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача –
извориште „Зеленица“ (бр. 06-13/15-23-36 од 30.4.2015.године) бр. 18 - С/2015 од
15.12.2015.год.
Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града Лознице
бр.4/2011 и 5/2011)
Просторног плана града Лозница (Сл. лист града Лознице бр. 12 од 30.12.20011)

4.0. ОБУХВАТ ПЛАНА
Обухват плана полази од места укрштања пута Лозница- Зворник и обилазног пута
(Државни пут Iб реда бр.21), одакле иде ка североистоку границом реке Дрине, све до северне међе кп. 545/4, спушта се на југ обухватајући кп. 545/160, прелази обилазни пут, наставља
ка југу обухватајући кп. 545/204, сече Цигански поток , обухватајући њену кп. 545/206, затим
кп. 545/207, 545/111, 545/112, 169/7, 198, 197/3, 197/2, 546/3, 200/4, где прелази пругу Лозница-Зворник, одакле се не обухватајући кп. 179/18, спушта се циганским потоком до кп. 210.
Обухват одатле наставља ка југозападу , обухватајући кп. 208, 207, 941/2, 941/3, 941/1, 947/2,
сече наведени пут па његовом јужном међом око 200м, па га поново прелази до кп. 1221/3,
одакле наставља северном страном путне парцеле кп. 3107/2, до укрштања са пругом, тј.кп.
3131,па обухватајући ову парцелу све до полазне тачке.
Укупна површина обухвата износи 133.26.41 ха.
5.0. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА
План генералне регулације је план постојећег насеља и његових потенцијала односно
реална процена материјалних и просторних могућности насеља. Основне функционалне целине насеља -центар и бањско-лечилишна зона су у северном делу насељеног подручја. Бања
Ковиљача има две зоне водозахвата чија су изворишта под заштитом. У овом делу развој
Бање Ковиљаче је условљен, те је било какав вид насељавања у том делу онемогућен.
Постоји неколико основа по којима се у Бањи Ковиљачи врши заштита објеката и подела на зоне заштите а то су:
1. Заштита бањско-лечилишних капацитета у Бањи Ковиљачи
2. Санитарна заштита објеката у водоснабдевања у Бањи Ковиљачи
3. Заштита градитељског наслеђа у Бањи Ковиљачи
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5.1. ЗОНЕ И ПОЈАСЕВИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА
ВОДОСНАБДЕАВЊА У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Потребне количине воде за потребе водоснабдевања општине Лозница су у сталном
порасту. Тренутно је покривено око 80% територије општине водоводном мрежом. Према
Просторном плану општине Лозница град Лозница са околним насељима, Бања Ковиљача
као и села у Горњем и Доњем Јадру су оријентисана на снабдевање водом из изворишта у
Бањи Ковиљачи.
Регионално извориште водоснабдевања у Бањи Ковиљачи се састоји из два поља и
то: извориште „Зеленица“ у Бањи Ковиљачи и извориште „Тубићи” у Горњој Ковиљачи. Ова
изворишта подразумевају посебан режим коришћења и одређене мере и зоне заштите.
Прва одлука о одређивању зона и појасева санитарне заштите донета је 1988 године. Овом одлуком су биле одређене зоне непосредне, уже и и шире заштите изворишта 2
„Зеленица” у Бањи Ковиљачи. У међувремену, ЈП „Водовод и канализација” Лозница је на
локалитету Горње поље-потез звани Тубића ада у Горњој Ковиљачи изградило још 7 (седам)
бунара који су повезани са извориштем у Бањи Ковиљачи. Ради заштите и овог локалитета
било је неопходно новом одлуком утврдити зоне санитарне заштите објеката водоснабдевања
на подручју регионалног изворишта, те је Скупштина општине Лозница 1998 године донела
такву одлуку.
У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи одређене
су зоне санитарне заштите:
- зона непосредне заштите (зона строгог надзора)
- зона уже заштите (зона ограничења)
- зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)
- појас заштите резервоара и главних цевовода.
Зоне и појасеви санитарне заштите и њихова површина одређене су на основу спроведених теренских и студијских истражних радова, укључујући и моделска испитивања о
начину захвата воде, пројеката санитарне заштите изворишта, санитарно-техничког уређења
тла, структуре, конфигурације, хидрогеолошких и других својстава земљишта.
Зона непосредне заштите изворишта обезбеђује се ограђивањем. У зони непосредне
заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим у водоводу која су под здравственим
надзором.
Изузетно се може дозволити и приступ лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, уз вођење евиденције о томе.
Зона непосредне заштите може се користити само као сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може да загади воду.
У зони уже санитарне заштите изворишта забрањује се:
1. Изградња стамбених, пољопривредних и других помоћних зграда и индустријских,
занатских и сличних објеката
2. Експлоатација песка и шљунка
3. Копање канала и извођење других земљаних радова осим оних који се изводе у
циљу санитарне заштите бунара, резервоара изворишта и других објеката водоснабдевања
4. Депоновање отпадних материјала
5. Узгој крупне и ситне стоке
6. Употреба ђубрива, пестицида и хербицида
7. Обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни слој или изменити квалитет воде у објектима водоснабдевања.
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На подручју уже зоне забрањено је, без пратње органа полиције или санитарне или
комуналне инспекције, транспортовање течности и материјала или просипање и лагеровање
таквих материја (нафта, киселине, отровне материје и др.) које могу опасно да угрозе квалитет подземних вода.
Коришћење земљишта се дозвољава само за сенокосе и за воћке без употребе ђубрива.
Све канале и пропусте који се налазе у простору зоне уже заштите власници тог
земљишта морају уредно чистити, односно одржавати у исправном стању.
Ради ефикасне заштите изворишта потребно је довршити и друге објекте попут ободног канала оба изворишта ради заштите од површинских вода из слива који гравитира изворишту као и ободног канала дуж магистралног пута М19 услед евентуалних хаварија и
изливања опасних материја са пута у водоносни слој .
У широј зони санитарне заштите забрањена је изградња индустријских и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из процеса производње могу загадити извориште, осим објеката посебног значаја за заштиту земље.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу пестицида и хербицида као и туристичко комерцијалне садржаје .
Појас заштите главних цевовода (изнад 150мм) је по 2,5 м са сваке стране. У овим
појасевима заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења дугих
радњи које би на било који други начин могле да загаде воду или угрозе стабилност цевовода.
У појасу заштите резервоара дозвољена је изградња помоћних станица за препумпавање воде за насеља и резервоаре виших зона.
Извориште Зеленица у Бањи Ковиљачи

Зона непосредне заштите за извориште „Зеленица” образује се и обухвата следеће
катастарске парцеле: 1012, 1013, 1014/1, 1015, 1020, 1021, 1027, 1028, 1031, 1035/1, 1035/2,
1036/1, 1036/2, 1073, 1044, 1050, 1052, 1054, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1056/6, 1057/4, 1059,
1060, 1065, 1067, 1072, 1074, 1075, 1080/1, 1080/2, 1081, 1089/1, 1089/2, 1088/3, 1088/4, 1090/1,
1100, 1100/2, 1101 и 1103.
Зона уже санитарне заштите за извориште „Зеленица” у Бањи Ковиљачи омеђена
је границом која иде са јужне стране, северном ивицом старе трасе пута за Мали Зворник.
(ул. М. Тита - продужетак од укрштања са новом трасом магистралног пута) парцелом бр.
3107/1 са источне стране од пресека са Циганским потоком који пресеца железничку пругу
Рума Зворник, Циганским потоком и новим обилазним - магистралним путем, до укрштања
са старим, одакле је граница и почела.
Страна 6
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Зона шире санитарне заштите изворишта „Зеленица” у Бањи Ковиљачи обухвата: са
северне стране реку Дрину, са источне стране Цигански поток, део улице Маршала Тита до
почетка улице Жикице Јовановића, па овом улицом све до катастарске парцеле 1402, са јужне
стране до катастарске парцеле 1402 у правој линији до тригонометра 160, са западне стране
правом линијом која полази од тригонометра 160 до крајње западне тачке раскрснице пута
Бања Ковиљача-Мали Зворник и заобилазног пута Лозница-Бања Ковиљача.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе са ограниченом употребом пестицида и хербицида.
У близини изворишта није дозвољена изградња објеката који на било који начин могу
да угрозе воду или земљиште а постојећи објекти морају обезбедити каналисање и пречишћавање отпадних вода у склопу са стандардима.
Уколико постоји пољопривредна производња у широј зони бањског водоизворишта није
дозвољена употреба пестицида, хербицида и вештачког ђубрива.
5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРНИ СИСТЕМ 3 (ПС3)
ЗОНА ЗАШТИТЕ КОМУНАЛНОГ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА
„ЗЕЛЕНИЦА”
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Просторни систем 3 - Зона заштите комуналног изворишта водоснабдевања тј. водозахвата „Зеленица” подлеже јасно дефинисаним условима заштите, према којима су
одређена и правила уређења овог простора.

НАМЕНА
ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА

Просторни систем 3 обухвата зону непосредне и уже заштите зоне водозахвата
„Зеленица”. На тај начин је строго условљена функционална дефиниција простора.
Површине су планиране за претежну намену у виду пољопривредне производње
(под тачно дефинисаним условима коришћења), при чему се у зони уже заштите
водозахвата оставља могућност за допунске намене, као што су формирање зелених
парковских површина са спорадичним пошумљавањем и спортско-рекреативних површина али искључиво за лаку рекреацију (пешачке пошљунчане стазе, бициклистичке
стазе, стазе за трчање у виду лаке рекреације и сл.), при чему би се водило рачуна о
свим утицајима које би наведене допунске активности имале на зону водозахвата као
и предвиђеним условима заштите.
Предвиђена је ревитализација постојећих депонија које су настале недозвољеним одлагањем отпада, као и уређење наплављених површина (јаруга, бара) које су се настале
неадекватним регулисањем водотока и одвођењем вода са површина.
Постојећи стамбени, пословни објекти као и производни капацитети се дестимулишу, а сваки негативни утицај постојећих изграђених објеката на водозахват се мора
санирати. Легализација изграђених објеката, као и добијање дозвола за изградњу
нових објеката (изузев за објекте који су у функцији комуналних објеката који служе
водоснабдевању и објеката у функцији санације последица негативног утицаја као
нпр. колектора, септичких јама са непропусним дном и сл.) на овом подручју нису
дозвољени.
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У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи одређене
су зоне санитарне заштите:
-зона непостредне заштите (зона строгог надзора)
-зона уже заштите (зона ограничења)
-зона шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)
-појас заштите резервоара и главних цевовода.
Зона непосредне заштите изворишта обезбеђује се ограђивањем. У зони непосредне
заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим у водоводу која су под
здравственим надзором. Изузетно се може дозволити и приступ лицима која се у
оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, уз вођење евиденције о
томе. Зона непосредне заштите може се користити само као сенокос, али без употребе
ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може да загади воду.
У зони уже санитарне заштите изворишта забрањује се:
-изградња нових стамбених, пољопривредних и других помоћних зграда и
индустријских, занатских и сличних објеката
-експлоатација песка и шљунка
-копање канала и извођење других земљаних радова осим оних који се изводе у циљу
санитарне заштите бунара, резервоара изворишта и других објеката водоснабдевања
-депоновање отпадних материјала
-узгој крупне и ситне стоке
-употреба ђубрива, пестицида и хербицида
-обављање било какве делатности којом се може загадити водоносни слој или изменити
квалитет воде у објектима водоснабдевања.
На подручју уже зоне забрањено је, без пратње органа полиције или санитарне или
комуналне инспекције, транспортовање течности и материјала или просипање и лагеровање таквих материја (нафта, киселине, отровне материје и др.) које могу опасно да
угрозе квалитет подземних вода.
Коришћење земљишта се дозвољава само за сенокосе и за воћке без употребе ђубрива.
Све канале и пропусте који се налазе у простору зоне уже заштите власници тог
земљишта морају уредно чистити, односно одржавати у исправном стању.
Одвођење атмосферских вода мора се извести изградњом и одржавањем непропусне
канализације са испустом низводно од уже зоне заштите.
У широј зони санитарне заштите (изван ПС3) забрањена је изградња индустријских
и других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из процеса производње
могу загадити извориште, осим објеката посебног значаја за заштиту земљишта.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу
пестицида и хербицида.
Појас заштите главних цевовода (изнад 150мм) је по 2,5 м са сваке стране. У овим
појасевима заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења дугих радњи које би на било који други начин могле да загаде воду или угрозе
стабилност цевовода.
У појасу заштите резервоара дозвољена је изградња помоћних станица за препумпавање воде за насеља и резервоаре виших зона.
У циљу заштите водозахвата, у назначеним зонама заштите, надлежни органи издају
услове и дефинишу мере заштите као и потребу израде неопходне документације.
Уређење планираних слободних (зелених, парковских, спортско-рекреативних) површина као и коришћење земљишта за пољопривредне делатности мора се вршити у
складу са условима заштите водозахвата.
Предузимање било каквих радова који могу посредно или непосредно утицати на промену квалитета коришћења природних ресурса и квалитет водоснабдевања, може се
вршити једино уз мишљење и сагласност надлежног органа или институције.
Предвидети ревитализацију, санацију и рекултивацију постојећих слободних површина које се користе за недозвољено одлагаље отпада и уређење наплављених површина
(исушивањем, регулациојом потока, насипањем земљишта).
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА
ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА

Интервенције на постојећим објектима који поседују одобрење за изградњу могуће су
једино као адаптација и санација постојећег стања. Притом, није дозвољена било каква
промена објекта у габариту и висини, и дозвољена је искључиво стамбена намена.
До изградње фекалне канализације обавезна је санација септичких јама уз постојеће
стамбене објекте у јаме са непропусним дном.

ИЗГРАДЊА
НОВИХ И
ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА

Није дозвољена изградња нових и помоћних објеката, изузев оних који су у функцији
водоснабдевања, односно комуналних објеката (нпр. бунари, водна станица и сл.). Такође, дозвољена је изградња инфраструктурних објеката са сврхом да се санирају и
минимализују негативне последице утицаја нелегалне изградње на зону водозахвата.

ПРОМЕНЕ НА
ОБЈЕКТИМА
КОЈЕ СЕ
СТРОГО ЗАБРАЊУЈУ
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

Забрањује се доградња, надградња или било каква изградња која подразумева проширење габарита и повећање висине тј. спратности на постојећим објектима.

У ПС3 се примењује План детаљне регулације фекалне канализације дела насеља у
оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта Зеленица са црпном станицом у Бањи
Ковиљачи.

6.0. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
6.1. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА,
ОГРАНИЧЕЊА
Водоснабдевање Лознице се одвија са изворишта „Зеленица“ и „Горње поље“. Извориште „Зеленица“ је лоцирано у северозападном делу, на периферији од обилазнице око
града до железничке пруге Зворник-Шабац. Смештено је у зони брањеној од високих вода.
Извориште „Зеленица“ је у целости ограђено и у оквиру њега је смештена сва остала инфраструктура потребна за рад једног водоводног система. тј. на изворишту су изграђени сабирни
резервоари, црпна станица и пратећи објекти за редовну производњу и потискивање воде ка
потрошачима.
Непосредна зона изворишта обухвата комплекс земљишта површине 16 ха. У оквиру
овог земљишта актуелно извориште је представљено са 8 копаних истражно-експлоатационих бунара. Сви бунари су сличног изгледа. Најновији бунар БЗ-9 изграђен је током марта
2014. године. Са поменутих изворишта се поред становништва Лознице, врши снабдевање
водом и становника околних места, односно 80% територије града Лознице. Бунари су повезани на јединствен потисни цевовод пречника 200 мм.
Недостатак изворишта је престанак правилног улагања у одржавање и развој, проузрокован тешком економском ситуацијом. То је утицало и на смањење капацитета изворишта,
које поседује изутетне филтрационе карактеристике и експлоатацијске могућности, пре свега због неодржавања бунара и осталих система неопходних за њихов рад. Постоји потреба и
да се мења систем старих азбестних цеви од којих је изграђен део водоводне мреже. Проблем
је и у старењу бунарских конструкција.
На изворишту „Зеленица“ за водоснабдевање града Лознице и околних насеља извршена је изградња још једног истражно-експлоатационог бунара БЗ-9.
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Ограничења су:
- геоморфолошки услови терена у зони изворишта су слабије повољни за плитки квартарни водоносни хоризонт који се користи за водоснабдевање града Лознице
- површинске воде утичу на загађење каптираних водоносних слојева
- геолошка грађа терена слабије повољно утиче на безбедност и заштиту подземних
вода алувиона Дрине
- хидрогеолошки услови су слабије повољни са aспекта заштите подземних вода
- реални услови загађивања вода у садашњем стању изворишта су могућност загађења
од регионалног пута, железничке пруге, из пилане и кућа.

6.2. БИЛАНС ПОВРШИНА
Постојећа намена
Индивидуално становање
Комерцијални садржаји
Пољопривреда
Шумско земљиште
Водена површина
Заштитно зеленило
Вегетација
Комунални садржаји
Саобраћајне површине
Железничка пруга
УКУПНО

Површина
13 33 81
85 19
83 41 85
57 40
10 40 36
11 75 86
98 73
1 54 13
6 76 37
3 62 71
133 26 41

Планирана намена
Претежна намена

Саобраћај и
комуникације
Вегетација

Табела бр.2 Планирано стање

Индивидуално становање

11 50 51

Комерцијални садржаји
Пољопривреда
Шумско земљиште
Водена површина
Заштитно зеленило
Саобраћајне површине
Железничка пруга

26 30
82 19 41
57 40
10 40 36
13 12 72
10 58 27
3 62 71
98 73
133 26 41

0,2
61,7
0,4
7,8
9,9
8,0
2,7
0,7
100 %

9 12 70
7 76 34
3 93 71
20 82 75

6,9
5,8
2,9
15,6

4 77 98
1 77 63
6 55 61

3,6
1,3
4,9

Допунска намена

Парк шума
Спорт и рекреација
Комерцијални садржаји
Допунска намена укупно:

Страна 10

Заступљеност у обухвату плана
10
0,6
63
0,4
7,6
8,8
1,2
0,7
5
2,7
100 %

Заступљеност у
обухвату плана
8,6

Укупно:

Остала намена

Табела бр.1 Постојеће стање

Дестимулација градње
Комунални садржаји
Остала намена укупно:

Површина
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6.3. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
И ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене чине:
-комуналне површине(објекти водовода,трафостанице)
-заштитно зеленило
-саобраћајне површине (железничка пруга,саобраћајне површине)
-приобаље и водене површине (водно земљиште по катастру,остале водене
површине,Србијаводе)
Површине за остале намене чине:
-пољопривредно земљиште
-шумско земљиште
-зоне становања и комерцијалних садржаја
Списак целих односно делова катастарских парцела у оквиру грађевинског подручја:
169/7, 191/2, 197/1(пут), 197/2, 197/3, 197/4 (поток), 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10,
197/11, 197/12, 197/13, 197/14, 197/15, 197/16, 197/17,197/18, 197/19, 197/20, 198, 199/1, 199/2,
199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 200/1, 200/3, 200/5 (пут) 200/6, 200/7(пут), 200/8,
200/9, 200/10, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 202, 203/1 (пут), 203/2, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8,
203/9, 203/10, 203/11, 203/12, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4 (пут),
204/5, 204/6, 204/7, 204/8 (пут), 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 205/1, 205/3, 205/4,206/1,206/3,
206/4, 206/5, 206/6, 206/7(пут), 206/10, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/16, 206/17,
206/18, 206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 208, 209/1, 209/2, 209/4, 209/5, 210, 211/1, 211/2, 212,
213, 214, 215, 454/39, 545/44, 545/45, 545/46, 545/47, 545/109, 545/111, 545/112, 545/153,
545/155, 545/156, 545/158, 545/161 (пут),545/202, 545/203, 545/204, 545/205, 545/206 (поток и
пут) 545/207, део 939/1, део 939/2, 939/3, 946/1, 946/2, 946/3, 947/1, 947/2, 951/3, 953/1, 953/3,
990, 991/1, део 998/2, 1169, 1170/2, 1170/3, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4, 1179/2, 1179/3, 1192,
1194, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1211/1, 1211/2, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1218, 1219/1,
1219/2, 1219/3, 1220/1, 1220/2, 1220/3,1220/4, део 1221/3 (пут), Регионални пут I Б реда: део
545/19, део 545/23, део 545/40, део 545/45,део 545/137, део 545/140, део 545/141, део 545/142,
део 545/143, део 545/144, део 545/145, део 545/146, део 545/149, део 545/150, део 545/151,
део 545/152, део 545/154, део 545/157, део 545/159, део 950/2, део 951/2,део 955/2, део 957/2,
део 960/2, део 963/2, део 985/2, део 997/2, део 1003/2, део 1012/2, део 1013/2, део 1014/2, део
1015/2, део 1020/2, део 1021/2, део 1027/2, део 1028/2, део 1031/2, део 1032/2, део 1035/4, део
1035/5, део 1036/2, део 1042/2, део 1044/2, део 1045/2, део 1050/2, део 1052/2, део 1054/2, део
1056/3, део 1056/8, део 1056/10, део 1057/2, део 1058/2, део 1060/2, део 1061/2, део 1062/3, део
1064/2, део 1065/2, део 1066/2, део 1068/1, део 1068/2, део 1073/2, део 1074/2, део 1076, део
1077/2, део 1079/3, део 1079/4, део 1080/3, део 1080/4, део 1081/2, део 1082/2, део 1088/1, део
1088/2, део 1092/1, део 1100/2, део 1101/2, део 1102/2, део 1103/2, део 1106/2, део 1107/2,
део 1108/2, део 1109/2, део 1110/2, део 1113/2, део 1115/2, део 1116/2, део 1120/2, део 1125/2,
део 1129/2, део 1129/5, део 1131/2, део 1132/2, 1133/2, део 1133/4, део 1133/10, део 1145, део
1146/1, део 1150/1, део 1151/2, део 1153/2, део 1154/1, део 1154/1, део 1154/5, део 1154/6, део
1156/1, део 1157, Регионални пут II Б реда бр. 331: 3107/2, 558, 3131 (пруга)
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6.4. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајно - географски положај
Насеље Бања Ковиљача се налази на десној обали реке Дрине, на западном делу ужег
подручја Републике Србије. Веза са окружењем се остварује друмским саобраћајницама, као
и железничком пругом.
Са осталом саобраћајном мрежом у Републици, Бања Ковиљача је повезана државним
путем Iб реда бр.26 (Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-гранични прелаз Мали Зворник)
као и железничком пругом Рума-Мали Зворник.
На подручју посматраног подручја Бање Ковиљаче се простире и државни пут IIб реда
бр.331 (Зајача-Гучево-Бања Ковиљача).
6.4.1.1. Друмски саобраћај
Анализа постојеће мреже саобраћајница
Дрине.

Територија која је обухваћена Планом пружа се у правцу исток-запад, са десне стране

Природне карактеристике корита реке Дрине, постале су предуслов, а у исто време и
ограничавајући фактор, како за развој насеља тако и за формирање уличне мреже у насељу.
Окосницу саобраћајне мреже чини:
- Коридор државног пута Iб реда бр.26 који се простире од североисточне границе
плана у дужини 2,470 км и прати у великој мери корито реке Дрине. Основна функција овог
путног правца је пре свега транзитна.
- Деоница државног пута IIб реда бр.331 (Гучево-Бања Ковиљача) и део улице Маршала
Тита до спајања са државним путем Iб реда бр.26 у дужини од 1,94 км.
- Државни пут IIб реда бр.331 који спаја планину Гучево са центром насеља и државни пут Iб реда бр.26 и повезује туристичке садржаје.
Ове саобраћајнице омогућавају преко система локалних саобраћајница приступ
садржајима различите намене на територији плана.
Улична мрежа на подручју плана није јасно издиференцирана по категоријама у
принципу по функцијама и мрежи уочавамо следеће категорије:
примарне саобраћајнице
секундарне саобраћајнице
приступне - стамбене саобраћајнице
У категорију примарних и секундарних саобраћајница спадају саобраћајнице по
својој функцији у мрежи али је по елементима попречног профила испод стандарда за ту
врсту саобраћајница.
На већини саобраћајница попречни профил је непотпун са уским коловозним површинама и евидентним одсуством тротоара и пешачких стаза свих градских саобраћајница.
Ширина коловоза се креће око 4 м, а на неким потезима и не већа од 2,6 м са високим
процентом саобраћајница са двосмерним режимом саобраћаја на коловозу непрописне ширине.
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Подужни профили саобраћајница су условљени конфигурацијом терена.
Хоризонтална и вертикална сигнализација је примењена на малим сегментима мрежа
у релативно лошем стању и не обнавља се. У насељу не постоји ни једна семафоризована
раскрсница.
6.4.1.2. Железнички саобраћај
У односу на железничку мрежу Бања је лоцирана повољно будући да кроз територију
Бање Ковиљаче пролази једноколосечна железничка пруга нормалног колосека (М. ЗворникРума) којом се остварује веза са осталим територијама Републике Србије.
Поред друмских саобраћајница Бања Ковиљача је повезана са Лозницом и
ширим подручјем и преко железничке пруге. У садашњој организацији саобраћаја овај
вид повезивања је ипак добио другоразредни значај, будући да се највећи део путничког
превоза обавља друмским саобраћајницама.
6.4.2. Водоводна и канализациона мрежа
6.4.2.1. Водоснабдевање
Потребне количине воде за потребе водоснабдевања лозничког водоводног система су
у сталном порасту. Водоводни систем Лознице, Бање Ковиљаче и осталих насеља снабдева се
водом из Регионалног изворишта водоснабдевања Зеленица и Горње поље . У циљу решавања
питања водоснабдевања насеља општине Лозница у Горњем Јадру урађена је Студија
о начину њиховог снабдевања („Водоинжењеринг“, Београд, 1994). За потребе Студије
извршена је опсежна анализа појединачних изворишта, извора, врела и бунара на подручју
Горњег Јадра, и то у погледу њиховог капацитета и исправности квалитета воде. Утврђено
је да испитивани извори не могу бити третирани са становишта заједничког организованог
снабдевања дотичних насеља водом. Такве чињенице су неминовно определиле концепцију
водоснабдевања по којој ће и ова насеља бити део водоводног система Лознице са извориштем
у алувиону реке Дрине.
Пошто се анализе и прорачуни спроведени у Студији односе на период до 2025 године, она представља уједно незаобилазан документ код израде ГУП-а . Прогнозирани број
становника Бање је око 6000 становника на крају планског периода , а процењени смештајни
капацитети , по хотелима бунгаловима и приватном смештају су око 2500 гостију у максиму3
му из чега проистиче да је потребно обезбедити око 2600м /дан . Водоводни систем бање је
независтан у односу на остали део регионалног система једино је заједничко извориште.
Укупна потреба у води из студије је Qmax,dn = 562,3 л/с на период до 2025 године,
садашња производња у оба изворишта је око 400 л/с из чега се закључује да ће недостајати
укупно за временски пресек 2025 г око 140 л/с
У том смислу неопходно је предузети следеће:
• Дефицит воде који ће се појавити у будућности обезбедити отварањем нових изворишта низводно (околина Лешнице) .
• Смањењем губитака у мрежи (сматра се да исти износе око 50%) због старости цевне
мреже и других узрока .
• Прихрањивањем постојећих изворишта водом из реке Дрине.
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Изворишта
Већи део територије Општине Лозница оријентисан је на снабдевање санитарном водом из изворишта подземних вода Зеленица и Горње поље, која се налазе у алувијону реке
Дрине, а у оквиру КО. Бања Ковиљача.
Оба ова изворишта се користе већ дужи низ година и одређена су још претходним
Генералним урбанистичким планом Бање Ковиљаче.
ППРС као и ППО Лозница подручје доњег Подриња и Мачве је означио као веома
богато подручје квалитетном подземном водом. Заштита алувиона реке Дрине у том смислу
је најважнији задатак у годинама које нам долазе.
Претходним Генералним урбанистичким планом Бање Ковиљаче дефинисано је Регионално извориште водоснабдевања Зеленица ( 7+1 бунара) и Горње поље (5 бунара) који су
тренутно у функцији. Планирано је да се изведе у горњем пољу још 2 бунара.
Вода која се црпи из подземља је јако доброг квалитета, хемијски и бактериолошки
исправна, и није потребна посебна прерада воде да би се пустила у употребу. Општина Лозница
је донела Одлуку о зонама заштите Регионалног изворишта водоснабдевања „ Зеленица“ још
1988 године, а 1998 године Скупштина општине Лозница донела је нову одлуку која покрива
и „Горње поље“ и којом су дефинисане зоне санитарне заштите регионалног изворишта
водоснабдевања.
На терену угроженост изворишта постоји те је потребно предузети конкретније мере
заштите како би се извориште заштитило. Подручје је нападнуто бесправном градњом.И
овим планом се задржава рестриктивна изградња у зони уже санитарне заштите (дозвољено
је само градити објекте за потребе водоснабдевања или других комуналних система струја
телефон и др. )
Поред овог водоводног система који је од регионалног значаја како за Лозницу тако
и за суседне општине, потребно је користити и друге алтернативне системе водоснабдевања
свуда где је то могуће. Капацитет Регионалног изворишта водоснабдевања Зеленица и Горње
поље, који тренутно обезбеђује 400л/сек и покрива око 80% територије општине Лозница.
Резервоарски простор
Укупна запремина постојећег резервоарског простора је 630 м3
Резервоар код Центра за азил , прва висинска зона , капацитета од 500 м3, друга зона
резервоар код Санаторијума 50 м3 и резервоар у Горњој Ковиљачи капацитета 80 м3 који се
користи за снабдевање насеља у Горњој Ковиљачи.
Планирано је да се изгради на локацији изнад санаторијума за другу висинску зону
нови резервоар «Каменолом» 2х250м3. Такође се планира изградња резервоара за остале
висинске зоне којих би требало да буде 7. Запремине резервоара за остале висинске зоне би
требало да буду од 30 до 50 м3 по зони што би укупно чинило око 1500м3 до краја планског
периода.
Водоводна мрежа
Апсурдна је ситуација да се водом из Бање Ковиљаче снабдева готово целокупна територија општине Лозница, а да у Бањи Ковиљачи има насеља у планинском подручју која нису
покривена водоводном мрежом.
Дистрибутивна водоводна мрежа је подељена у две висинске зоне снабдевања за
сада.
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На подручју Бање Ковиљаче у наредном периоду планира се:
• изградња новог потисног цевовода ü 800 од главне црпне станице у Бањи Ковиљачи
до главног резервоара на Трешњици у Лозници.
• изграда цевовода од бунара БЗ-9 и прикљуак на трасу Горе поље – главна црпна станица.
• изградња новог резервоара ,,Каменолом,, код санаторијума у Бањи Ковиљачи
капацитета 2х250 м3 као и изградња црпне станице која ће препумпати воду у тај резервоар
и потисног цевовода до резервоара.
• изградња дистрибутивне водоводне мреже у вишим деловима Бање Ковиљаче како
би се решило водоснабдевање планираних садржаја у том подручју. Планирано је поред
постојећих још 6 висинских зона .
• реконструкција постојеће водоводне мреже у Бањи Ковиљачи прстенастог типа,
планирати да цевовод кроз комплекс ПејакХандел буде капацитета да је могуће обезбедити
већу сигурност у водоснабдевању паралелним вођењем цевовода одговарајућег капацитета.
Користити савремене материјале за нове цевоводе , а постојеће од чел. поцинкованих и АЦ
цеви заменити од ПВЦ или ПЕХД материјала .
• реконструкција постојеће водоводне мреже у Горњој Ковиљачи као и реконструкција
постојећег резервоара и повећање његовог капацитета у склопу тога треба размотрити
изградњу црпне станице код бунара у Горњем пољу и потисног цевовода за Г. Ковиљачу како
би се иста снабдевала са два правца .
6.4.2.2. Каналисање отпадних вода
Проблем одвођења отпадних вода на подручју Бање Ковиљаче је веома акутан.
Генерално посматрано, основни елементи система каналисања, који обезбеђују са једне стране хигијенске и санитарно исправне услове живљења становништва, а са друге стране
адекватну и Законом захтевану заштиту и очување животне средине, могу се сврстати у три
основне групације :
- системи за сакупљање отпадних вода (сабирна канализациона мрежа у насељу са
пратећим објектима - црпним станицама, каскадама, ревизионим шахтовима и сл. којима се
сакупљају све отпадне воде са територије насеља),
- системи за одвођење отпадних вода (одводни цевоводи са пратећим објектима којима се сакупљене употребљене воде одводе од насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода),
- системи за пречишћавање отпадних вода (постројења за третман отпадних вода до
захтеваног квалитета ефлуента којим се не нарушава прописани квалитет - категоризација
реципијента).
Тренутно најизраженији проблем лежи у чињеници да се у дринском алувијону у зони
Бање Ковиљаче и узводно ка насељу Горња Ковиљача налазе оба изворишта за снабдевање водом за пиће лозничког подручја (Зеленица и Горње поље) за која нису спроведени неопходни
радови и мере санитарне заштите који измеђуосталог подразумевају и сакупљање и одвођење
отпадних вода загађивача који гравитирају овим извориштима. Осим тога у вишим брдским
деловима Бање Ковиљаче услед интензивне урбанизације која није била праћена изградњом
канализационог система, јављају се подручја на којима се отпадне воде из бројних стамбених објеката индивидуално упуштају у неадекватно изведене и водопропусне септичке јаме,
копане бунаре или директно у околне водотоке. Како се ови делови насеља простиру управо
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по контури изворишта термоминералних вода, где не постоји повлатни водонепропусни слој
који би спречио продор загађења у аквифере, оваква пракса је неодржива, најпре у погледу
веома израженог нарушавања и деградације животне средине, а потом и имајући у виду значај и потенцијал Бање Ковиљаче као туристичког и балнеолошког центра не само на нивоу
општине, већ и на нивоу републике.
У погледу постојећег система, канализациона мрежа бање је изграђена 70-тих година,
по техничкој документацији из 60-тих година, и тако покрива значајан део територије насеља, конципирана је по општем систему. И у овом случају се све отпадне воде измешане са
атмосферским, сакупљене бањским канализационим системом одводе у реку Дрину без било
каквог пречишћавања.
Генералним урбанистичким планом Бање Ковиљаче из 1990 године потпуно је одбачено решење по општем систему каналисања и предложено је генерално решење одвођење
отпадних вода сепаратним системом.
Предвиђене су две засебне мреже каналисања отпадних вода: фекалних и атмосферских. Овакав систем одвођења отпадних вода је делимично у функцији, наиме део атмосферских вода које се прикупљају у неким улицама се одводе без пречишћавања у реципијенте.
Предвиђен је трапезасти канал обложен каменом облогом поред државног пута IБ реда
бр. 26. Канал се предвиђа у циљу прикупљања и одвођења атмосферске воде са пута, као и
евентуалних загађења насталих од уља и нафтних деривата возила. На позицијама предвиђеним за паркинг возила, канал извести од армираног бетона. На местима витоперних рампи
пута поставити армирано бетонске пропусте испод коловоза.
Конфигурација терена на којем се простире насеље омогућава углавном гравитационо
прикупљање отпадних вода насеља и уливање у изграђени главни колектор у улици Маршала
Тита осим делова насеља који су између пруге и магистралног пута М4.
6.4.2.2.1. Фекална канализација
Одвођење фекалних отпадних вода у Општини Лозница је обрађено у Генералном
пројекту сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Лозница,
који је израдило Предузеће за пројектовање инжењеринг и заступање «Водоинжењеринг» из
Београда (2005 године).
Конфигурација терена намеће сепарациони канализациони систем па би постојећу
канализациону мрежу требало у будућности третирати као фекалну канализациону мрежу, а
атмосферску канализациону мрежу формирати независно. Постојећи главни колектор који је
потковичастог облика (1800x1250мм) је делимично засут материјалом па му је смањена пропусна моћ. Планирано је да се изгради колектор по сепаратном систему дуж улице М. Тита
(ü 500 мм ) који би прихватио фекалне отпадне воде и одвео до ГЦС (главне црпне станице) .
Такође је планирано да се изграде колектори у планираним саобраћајницама између магистралног пута М4 и пруге , у зависности од планиране намене површина , и да се отпадна вода
одведе до ГЦС. На простору Б.ковиљаче не постоји ниједна фекална црпна станица тренутно
али је планирано да се изграде следеће црпне станице :
ГФЦС
ЦС Тубићи
ЦС Зеленица
ЦС Хандел
ЦС Центар 2
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ЦС Шињарица
ЦС Шињарица 1
ЦС Шињарица 2
ГЦС Мазалова
Изградњом ових црпних станица би се сакупила сва отпадна вода из Б.Ковиљаче и Г.
Ковиљаче и довела до главне црпне станице(ГФЦС) . Сакупљене санитарно фекалне отпадне
воде би се евакуисале до локације опредељене за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода које се налази у оквиру ГП Лознице, а након третмана на њему упустиле у реку
Дрину као крајњи реципијент.
Микролокација црпних станица ће бити одређена приликом израде локацијске дозволе, а уз претходно прибављене сагласности власника парцела које одговарају за ту намену
. Потребна површина парцеле може бити и мања од прописане за ту зону а исту одређује
пројектант у складу са потребама(капацитет, број пумпи тип потребних пумпи и др.), а сам
објекат спада у инфраструктурне објекте.
Такође је потребно кроз идејни пројекат размотрити могућност да се изгради
канализациони систем под вакумом с обзиром да насеље у низијском делу , између
магистралног пута и пруге , испуњава потребне услове (величина , конфигурација) и у овој
варијанти би положај ГФЦС (главне фекалне ЦС) остао исти само би се на простору исте
изградила додатно и вакумска црпна станица . Цена коштања оваквог система би била мања
с обзиром на дубину укопавања цевовода и опасности од високог нивоа подземних вода.
Иначе вакумски системи канализације, су у задње време у експанзији (углавном због употребе полиетиленских цеви са завареним спојевима, које су по цени постале приступачне), а
које чине:
- Централна вакумска станица опремљена вакум-пумпама, вакумским казаном и црпном станицом са фекалним пумпама.
- Мрежа вакумских цевовода пречника ü 80- ü 200 мм, НП 16 бара, укопаних (~1.2-2.5 м).
- Прикључно окно (са вакумским вентилом) као појединачни прикључак домаћинстава или групни прикључак за 2 до 4 домаћинства. Прикључна окна су најскупљи и најосетљивији део система. Захтевају «дисциплиновано» коришћење (без отпадака који могу зачепити
вакумски вентил) и уредно стручно одржавање.
На делу насеља на коме је дозвољена градња а налазе се на вишим и даљим локацијама (на падинама планине Гучево ) потребно је организовано сакупити отпадну воду од
домаћинстава и других објеката и довести до малог компактног постројења за прераду отпадних вода а након тога у реципијент (оближњи поток).
6.4.2.2.2. Кишна канализација
Фекалну и атмосферску канализациону мрежу треба раздвојити јер је са једне стране
тотално нерационално пречишћавати измешане отпадне и незагађене атмосферске воде,
а са друге стране атмосферске воде доводе до веома великог разблажења отпадних вода
што нарушава рад постројења за пречишћавање отпадних вода. Такође је важно нагласити
да је нерационално и беспотребно сакупљати и одводити атмосферским колекторима
веома великих пречника све атмосверске воде које се стварају на подручју насеља до једне
јединствене локације, с обзиром да постоји могућност парцијалног сакупљања, одвођења
и испуштања незагађених атмосферских вода на више пунктова, тј. најкраћим путем до
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оближњих реципијената. Предвиђене су дакле две засебне мреже каналисања отпадних вода:
фекалних и атмосферских. Трансформација општег система у сепарациони се мора спроводити поступно и то од реципијента ка секундарним каналима .
6.4.3. Електроенергетска мрежа
У зoни oбухвaтa Плана oд eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa нaлaзи сe:
Tрaфoстaница МБТС „Нови дом 1“ 10/0,4 kV, капацитета 2х630 kVA.
Tрaфoстaница ЗТС „Нови дом 2“ 10/0,4 kV, капацитета 1х630 kVA;
Tрaфoстaница ЗТС „Нови црпна станица“ 10/0,4 kV, капацитета 2х630 kVA;
Tрaфoстaница СТС „Зеленица“ 10/0,4 kV, капацитета 250 kVA;
Пoдзeмнa 10 kV мрeжa, која чини везу постојећих трафостаница међусобно и везу
са трафостаницама из суседних насеља, извeдeнa слoбoдним пoлaгaњeм кабла у
зeмљaни рoв;
− Пoдзeмнa 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних
oбjeкaтa, изведена слoбoдним пoлaгaњeм кабла у зeмљaни рoв;
− Надземна 0,4 kV мрежа за напајање постојећих стамбених, пословних и јавних објеката, изведена са самоносивим кабловским снопом (СКС) и алуминијумсо-челичним
(Al/Č) ужадима на армирано бетонским (АБ) стубовима, дрвеним стубовима и челично-решеткастим стубовима;
− Jaвнa рaсвeтa изведена на челичним округлим стубовима са лиром и на стубовима
нисконапонске мреже у насељским улицама.
−
−
−
−
−

На графичком прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре приказане су локације постојећих
трафостаница, трасе постојеће средњенапонске и нисконапонске електроенергетске мреже и
трасе постојеће јавне расвете. Постојеће трасе средњонапонске и нисконапонске подземне мреже су орјенатционе.
6.4.4. Телекомуникациона мрежа
Предметно подручје припада кабловским подручјима бр.2 и 4, АТЦ Бања
Ковиљача. У обухвату урбанистичког плана постоји подземна приступна ТТ мрежа
која се састоји од више каблова различитог капацитета са припадајућим ТТ изводним
ормарима. Део Приступне ТТ мреже положен је кроз ТТ заштитне цеви песека 40мм
односно 110мм. Постојећа разводна мрежа је изведена такође подземно. Постојећа ТТ
мрежа задовољава тренутне потребе корисника са остављеном резервом за будуће
кориснике, те се као таква задржава.
7.0. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА
Измене и допуне плана се заснивају на измењеној организацији простора а све у складу са проширењем досадашњих капацитета изворишта „Зеленица“, са још једним од три
планирана водозахватна објекта. Крајњи циљ је проширење водоводне мреже на приградска
подручја у којима се региструје недостатак воде нарочито у летњем периоду.
Због тога је израђен Анекс пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на извориштима „Зеленица“ и „Горње поље“ за потребе ЈП „Водовод и канализација“ општине
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(града) Лозница од стране Рударско-геолошког факултета у Београду, Департмана за хидрогеологију који је прихваћен од стране Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања и одобрена израда новог Елабората о зонама санитарне заштите изворишта
„Зеленица“ и израда пројектованих бунара.
Израдом новог водозахватног објекта БЗ-9 на изворишту „Зеленица“ увећане су експлоатационе могућности а самим тим је промењена струјна слика на целом изворишту, па се
самим тим мењају и зоне санитарне заштите.
Истражни радови за потребе новог Елабората о зонама санитарне заштите изворишта
„Зеленица“ реализовани су за нови период осматрања септембар 2012 - април 2014.године.
Предмет посматрања је шира зона изворишта „Зеленица“ које је лоцирано углавном паралелно уз реку Дрину, у ободним деловима града на надморској висини од 123-129
м.н.м.
Извориште „Зеленица“ са осам експлоатационих бунара отворено је 1982 године.
Лоцирано је у северозападном делу, на периферији града од обилазнице око града до
железничке пруге Зворник-Шабац. Смештено је у зони брањеној од високих вода.
У оквиру самог изворишта „Зеленица“ пре упуштања у водоводну мрежу врши се
хлорисање воде. Вода се пумпама потискује до резервоара смештеног изнад града а одатле се
даље врши дистрибуција воде, гравитационим путем до крајњих потрошача.
Сви бунари су у низу паралелном току Дрине и од ње су просечно удаљени 20-50 м.
7.1. ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
редби:

При одређивању граница зона санитарне заштите руководило се низом законских од-

- Закона о рударству и геолошком истрживању (Сл. Гласник РС бр. 88/11)
- Закона о водама (Сл. Гласник РС бр. 30/10)
- Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 135/2004)
- Правилника о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних
материја (Сл. Гласник РС бр. 54/92)
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (Сл. Гласник РС бр. 92/08)
По Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања:
I зона санитарне заштите или зона непосредне заштите (зона строгог надзора)
представља подручје око водозахватног објекта, које се обезбеђује ограђивањем и где је приступ дозвољен само лицима овлашћеним од стране корисника објекта која су задужена за
одржавање и остале интервенције на истим. Тај простор обухвата најмање 3 м у околини
објекта.
Ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња. Ограђивањем изворишта, изградњом бунарских шахти и кућица и организовањем чуварске службе
искључена је таква могућност.
На карти због размере, зона ће се дефинисати као кружница полупречника 10 м са
истражним бунарима у центру.
II зона санитарне заштите или ужа зона заштите (зона ограничења) је утврђена
природним условима а према важећим критеријумима (геолошке, геоморфолошке, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике терена)
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II зона обухвата простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 50

Изградњом бунара БЗ-9 су практично искоришћене све потенцијалне могућности проширења капацитета изворишта. Нови бунари могу бити само на локацији унутар самог изворишта.
III зона санитарне заштите или шира зона заштите (зона надгедања)
Као критеријум за издвајање ове зоне, узети су релевантни природни и вештачки фактори који на било какав начин могу да имају утицај на очување квалитета изданских вода.
III зона обухвата простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 200
дана.
7.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА ОГРАНИЧЕЊИМА
Границе зона II и III се на терену обележавају видљивим ознакама које се праве од
постојаног материјала и постављају се на месту улаза саобраћајнице и пешачке стазе у зону
санитарне заштите, односно на доњем и горњем крају експлоатационог поља.
Зона I
У простору издвојеном за зону непосредне санитарне заштите изворишта водоснабдевања не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште
или вршити делатности и то:
- изградња, употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге
делатности
- постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања
- кретање возила ван за то припремљених саобраћајница, одржавање спортова на води,
купање људи и животиња, прилаз возила на моторни погон
- напајање стоке
- узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања
Зона II
У простору издвојеном за ужу зону санитарне заштите изворишта водоснабдевања
не може се вршити и то:
- изградња или употреба објекта и постројења, коришћење земљишта или вршење
друге делатности
- стамбена изградња
- употреба хемијских ђубрива, течног и чврстог стајњака
- употреба пестицида, хербицида
- узгајање, кретање и испаша стоке
- камповање, вашари и друга окупљања људи
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију
- продубљавање корита и вађење шљунка и песка
- формирање новог гробља и проширење постојећег
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Зона III
У простору издвојеном за ширу зону санитарне заштите изворишта водоснабдевања
није дозвољена:
- градња или употреба објекта и постројења, коришћење земљишта или вршење друге
делатности ако то угрожава исправност воде
- трајно подземно и надземно складиштење опасних материјала
- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не
смеју директно или индиректно уносити у воде
- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата
- испуштања отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских материјала
- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода
- експлоатација нафте, гаса, угља, минералних сировина
- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и
других материјала из којих ће се ослободити загађујуће материје испарењем или цурењем
- неконтролисано крчење шума
- изградња и коришћење ваздушне луке
- површински и подповршински радови, минирање тла и продор у слој који застире
подземну воду
- одржавање ауто и мото трка
8.0. ИЗВРШЕНЕ ПРОМЕНЕ У ОКВИРУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА
На предметном подручју Изменама и допунама се приказују нове зоне санитарне заштите и могућност промена у коришћењу простора у односу на постојећи План генералне
регулације за насељено место Бање Ковиљаче, посебно у југоисточном делу обухвата тј.у
оквиру садашње III зоне санитарне заштите (зона ограничења) односно II зоне – уже зоне
заштите по важећем Плану генералне регулације за насељено место Бање Ковиљаче.
Такође простор на крајњем југозападном делу обухвата плана, између железничке
пруге и обилазног пута и даље остаје као део предвиђен за дестимулацију градње,односно
без даље изградње.
То је условило измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача на следећим графичким прилозима:
- На графичком прилогу бр.2 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „Грађевинско подручје са површинама јавне намене“ (Измене и допуне ПГР-а за
насељено место Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.7)
Извршена је промена у смислу кориговања површина јавне намене. У јавном земљишту задржане су само парцеле на којима су водозахватни бунари као и оне чији су власницикорисници: ЈП „Водовод и канализација“, КЈП „Наш дом“, ЈВП „Србијаводе“ и други.
1. На графичком прилогу бр.3 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „План намене површина“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено место Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.5)
Извршена је промена намене:
- у североисточном делу плана дата је могућност породичне стамбене изградње и изградње комерцијалних садржаја, као и у јужном делу обухвата плана у простору између железничке пруге Шабац-Мали Зворник и државног пута IIБ реда бр.331
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- парцеле у ужој зони заштите комуналног изворишта приказане на графичком прилогу и даље остају предвиђене за дестимулацију градње
- смањене су површине са допунском наменом за парк-шуме и спорт и рекреацију
2. На графичком прилогу бр.4 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „Типичне насељске целине и просторни системи“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено место Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.6)
Извршена је промена граница у оквиру ПС3, ТНЦ5 и ТНЦ13.
Смањена је граница ПС3 на границу уже зоне заштите комуналног изворишта. Границе зона ТНЦ5 иТНЦ13 су повећане у односу на постојеће.
3. На графичком прилогу бр.5 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „План саобраћаја, регулације и нивелације“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено
место Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.)
Убачене су нове ознаке за државне путеве I и II реда.
Обрађена је регулација улица у делу измена и допуна намењеног за становање и комерцијалне садржаје, односно у свим грађевинским подручјима у оквиру плана.
4. На графичком прилогу бр.6.1. из Плана генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача „План хидротехничке инфраструктуре - Водоснабдевање“ као и на графичком прилогу бр.6.2. из Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача „План
хидротехничке инфраструктуре - Фекална канализација“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено место Бања Ковиљача - извориште Зеленица графички прилог бр.9) убачене су трасе планиране фекалне канализације и водовода на свим саобраћајницама у обухвату и цевовода од
бунара БЗ - 9 до трасе цевовода сирове воде Горње поље - Главни резервоар.
5. На графичком прилогу бр.7 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „План електроенергетске инфраструктуре“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено
место Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.10)
Убачене су трасе постојеће надземне нисконапонске мреже са јавном расветом, планиране трасе нисконапонске мреже и јавне расвете.
6. На графичком прилогу бр.8 из Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача „План ТТ и КДС инфраструктуре“ (Измене и допуне ПГР-а за насељено место
Бања Ковиљача-извориште Зеленица графички прилог бр.11)
Наведене измене и допуне у графичком делу плана односе се само на подручје које је
предмет Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача.
9.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
УВОДНО
РАЗМАТРАЊЕ
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НАМЕНА

У оквиру сваке типичне целине и просторног система дефинисане су намене које
се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. Правила организације
простора дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења простора у
оквиру одређене функције. Тако се могу разликовати претежна намена и допунска
намена као функције планиране на неком простору.
Претежна намена се дефинише као активност тј. намена која претежно учествује
у организацији простора и која мора бити заступљена најмање 50% у блоку
или целини. Ради реализације већег броја интереса претежна намена може
имати и допунску намену која, по потреби, може допуњавати претежну намену
(уколико су компатибилни садржаји) или је у потпуности заменити. У случају
да је претежна намена замењена планираним допунским садржајима, треба
водити рачуна о заступљености претежне намене у оквиру блока или целине
(мин.50%) како би се очувао планирани карактер простора (блока или целине)
дефинисан доминантном претежном наменом. Парцеле код којих је дефинисана
претежна намена: пољопривредна производња, шуме или неки облик зеленила
представљају изузетак од овог правила, те у тим случајевима допунска намена
не може заменити претежну намену, већ допунски садржаји допуњују претежну
намену.

ПРАВИЛА ЗА
ПАРЦЕЛЕ

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта уколико
испуњава услове:
- да се налази на простору на којем је планирана изградња;
- да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер).
Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном
простору, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским
елементима преломних тачака.
Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и
урбанистичким планом.
Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више граћевинских
парцела (препарцелација) под следећим условима:
- подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;
- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор;
- новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара
дефинисаних за одрђени тип изградње и намену;
- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних
урбанистичких параметара.
Формирање парцеле у постојећим блоковима колективног становања, осим
наведених услова, условљено је обавезним дефинисањем припадајућег дела
парцеле уз објекат.
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу
(парцелација) под следећим условима:
- спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
- за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи
дефинисани за одређени тип изградње и намену.
Парцеле са површином испод минималне дефинисане величине парцеле за
одређени тип изградње, са ширином фронта испод дозвољеног и неправилне
форме не могу бити грађевинске парцеле. У посебним случајевима, као нпр.
за постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката и уређаја,
величина парцеле може бити мања од површине прописане планом, под условом
да постоји приступ објекту .
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Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле
и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Изградња
објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: грађевинским линијама,
висином објекта, спратношћу објекта, односом објекта према суседним
парцелама, односом објекта према објектима на суседним парцелама, индексом
или коефицијентом изграђености, индексом или степеном искоришћености.
Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели
дефинишу се тако да не престављају сметњу функционисању објекта на парцели,
да омогуће насметано постављање ннфраструктурне мреже и да не угрозе
функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Све
грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос
планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се
лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне
границе градње (зону изградње дефинисану грађевинским линијама).
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија
грађења подземних делова објеката. Подземна грађевинска линија такође може
се поклапати са границом парцеле према суседним парцелама под условом да
индекс или коефицијент изграђености не пређе максимумалних 0,8.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на
дефинисану грађевинску линију објекта.
Грађевинске линије дефинишу се у односу на: регулациону линију парцеле, границе
суседних бочних парцела, границу суседне унутрашње парцеле. Грађевинска
линија објекта према регулационој линији парцеле може бити постављена на
регулациону линију или на дефинисаном растојању ка унутрашњости парцеле.
За сваку парцелу дефинисана су растојања грађевинске линије објеката од
регулационе линије која су приказана у графичком прилогу Лист бр.8 ,,План
саобраћаја, регулације и нивелације”.
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочним
парцела објекти могу бити постављени: у непрекинутом низу, у прекинутом низу,
као слободностојећи објекти.
Посебним правилима дефинисани су елементи и растојања за сваки тип изградње
и намену парцеле.
Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама,
што значи да растојање између објеката износи 0,0 м.
Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују
границе било које од суседних парцела. Минимално растојање од суседних
бочних парцела и од објеката на суседним парцелама је дефинисано посебним
правилима грађења у зависности од положаја у насељу и намене.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање
половину висине вишег објекта. Уколико на суседној парцели нема изграђеног
објекта, новопланирани објекат мора бити удаљен од бочне границе те суседне
парцеле 1/4 (четвртину) висине, а не мање од 4,0м. У том случају се дозвољавају
отвори за дневно осветљење на фасади орјентисаној према суседној парцели на
којој нема изграђеног објекта. Уколико на суседној парцели постоји изграђен
објекат, њихова међусобна удаљеност уместо половине висине вишег објекта
може бити смањена на 1/4 (четвртину) висине, а не мање од 4,0м, ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање
(као и атељеима и пословним просторијама). У том случају је на тим фасадама
могуће формирање прозорских отвора једино помоћних нестамбених просторија.
Ова удаљеност не може бити мања од 4,0м ако један од зидова објекта садржи
отворе за дневно осветљење.
У блоковима са типом изградње у прекинутом низу на новопланираним
објектима могу се формирати прозорски отвори стамбених просторија искључиво
ако је растојање између објеката веће од 1/3 висине (трећине висине) вишег
објекта. Ако је растојање мање дозвољава се формирање прозорских отвора
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помоћних нестамбених просторија. Код овог типа изградње нису дозвољени
испади, еркери и терасе према суседним парцелама.
Грађевинске линије постојећих објеката задржавају се уколико се планом
детаљне регулације не одреди другачије. У случају замене објекта или
реконструкције већег обима, објекат се мора градити у свему преме правилима и
условима за нове објекте.
Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима
простора у статусу грађевинског земљишта за јавне намене (улице, тргови или
коридори инфраструктуре, парцеле јавних објеката) морају се уклонити.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то;
- на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације
(најмањег растојања од 1,50 м) - 0,60 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се
задовољи услов да минимално растојање од испада до границе парцеле износи
2,5 м, а у случају да је објекат постављен на грађевинској линији удаљеној 2,5 од
границе суседне парцеле испади на објектима нису дозвољени;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;
- испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди
минималном растојање објекта до суседне наспрамне парцеле.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
- излози локала - 0,30 м, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи
3,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога
локала у приземљу;
- излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00
м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од
спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према
конкретним условима локације;
- конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују
висину до 0.9м. Степенице које савлађују висину преко 0,9м улазе у габарит
објекта. Уколико се степенице постављају на бочни или задњи део објекта не
могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају
(јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају
изградње више објеката на парцели не смеју се прекоречити урбанистички
параметри и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним
правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.
Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине блока,
хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара
на парцели, заштите доминантних визура, услова за заштиту амбијената, јавног
простора и уличних потеза.
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Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности
задржавају се, с тим да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у
циљу формирања новог корисног простора.
У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме
висина објеката премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање висина
постојећих и планираних објеката.
Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте;
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота
нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м
нижа од коте нивелете јавног пута;
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности)
кота приземља може бити максимално 0,20 м виша од коте тротоара (денивелација
до 1,20 м савладава се унутар објекта).
Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни
до максималне висине дефинисане Правилима грађења за типичну насељску
целину, при чему максимална кота слемена не може бити већа од 4,5м од коте
пода поткровља. Под поткровљем се подразумева и повучен спрат, максималне
спратне висине 3,8м, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 1,5м.
Наткривање повученог спрата решава се као раван кров или плитак коси кров,
максималног нагиба до 10°, без корисне површине. Код повученог спрата
дозвољено је наткривање отворене терасе транспарентном надстрешницом, која
у складу са укупном архитектуром објекта не прелази задату висину. Искључује
се свака могућност накнадног затварања наткривене терасе задње етаже. Није
дозвољена примена на једном објекту и поткровља и повученог спрата. Висина
надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до прелома кровне косине, а одређује се према конкретном
случају.
Висина објекта је:
- на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте
са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте
коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0мрастојање од нулте коте до коте слемена, односно венца;
- на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте
коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м-растојање од коте
нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко
2,0м;
- на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа
од коте јавног или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до коте
слемена (венца).
Максимална висина објекта (од коте терена до коте слемена) у зависности од
спратности износи:
П………......…….6 м
П+Пк…….......….9 м
П+1……..……10,5 м
П+1+Пк…......…12 м
П+2………..…13,5 м
П+2+Пк…......…15 м
Ове висине су детаљније прописане у правилима грађења за сваку типичну
насељску целину понаособ, па су појединачна правила грађења меродавна.
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Уколико у појединачним правилима грађења није прецизирано, висине објеката
усвојити према горе наведеним.
Подрумске етаже се дозвољавају у објектима уколико за то постоје грађевински
услови од којих су најважнији ниво подземних вода и посебни услови изградње
као што су близина суседних објеката, носивост тла и сл.
ПРИСТУП ОБЈЕКТУ

Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на јавну површину.
Најмања ширина приступног пролаза-пута је 2,5м, тј. то је она ширина која је
посебно дефинисана у правилима грађења за типичне насељске целине.
Код великих објеката није дозвољен приступ објекту спољним, отвореним
степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елеборатом и служе за
евакуацију).

ПАРКИРАЊЕ

За стамбене објекте паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле,
и то једно паркинг место или гаражно место по једној стамбеној јединици.
Неопходан паркинг, односно гаражни простор, мора се обезбедити истовремено
са изградњом објекта.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте
је:
за трговину…......................................1паркинг место на 50м2 продајног простора
за администр.-пословне објекте…....................1паркинг место на 60м2 површине
за угоститељске објекте….........................1 паркинг место на 2 стола са 4 столице
за хотеле….........................1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије
за шопинг молове, хипермаркете….........1 паркинг место на 50м2 продајног
простора.

ОБЛИКОВАЊЕ
ФАСАДЕ

За објекте до 800м2 није дозвољена примена више од две врсте прозорских
отвора за главне просторије (не односи се на отворе помоћних просторија и
степеништа). Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу
и модуларној ширини.
У случају двојних кућа, на истој или више парцела, није дозвољена различита
обрада фасада у погледу диспозиције и величине отвора, боје или фасадне
пластике.
У пројектној документацији мора бити дефинисана боја фасаде објекта која не
може бити флуоресцентна, шарена и сл.

ОГРАЂИВАЊЕ
ПАРЦЕЛА

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид
чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између
парцела подиже се до висине 1,40м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде
буду на земљишту власника ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се
ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40м, која се поставља према
катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника
ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе
линије. Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају
непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне
намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
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На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
- надградњу нових етажа уз услов да се надградња изврши до максималне могуће
спратности за одговарајућу ТНЦ уз услов да се не угрози статичка сигурност
објекта;
- надградњу крова изнад равне терасе објекта;
- реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог
корисног простора;
- реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације;
- реконструкција фасаде објекта у смислу затварања балкона
- доградња објекта;
- доградња вертикалних комуникација (степениште);
- претварање стамбених у пословни простор;
- претварање помоћног простора (таван, оставе и сл.) у стамбени простор;
- претварање помоћног простора (таван, оставе и сл.) у пословни простор;
- санацију дотрајалих конструктивних делова објекта;
- санацију и реконструкцију инсталација;
Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:
- надградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких
параметара прописаних овим планом;
- у случају када су у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не
дозвољава се доградња или надградња објеката;
- изузетно, ако је на парцели испуњен дозвољени индекс изграђености и БРГ
дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор,
уз услов да се формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану
без повећања висине објекта и промене геометрија крова;
- за новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према
правилима из овог плана;
- реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине
1,6м мерено од коте пода до прелома косине крова;
- у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора
(осветљење,излази на терасе или лође и сл.) могу се формирати кровне баxе
са максималном висином од 2,2 м мерено од коте пода поткровља до преломне
линије баxе.
Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако
се на сопственој парцели парцели не могу обезбедити услови за паркирање и
формирање зелених површина.
Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора вршити
над целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање
објекта обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над
којим се врши надоградња.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.).
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са спољашње стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво са сопствене парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег
дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу,
дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја.
Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег
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и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација степеништа, дозвољава се код свих
објеката под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање
и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи
вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и
изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити
само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима.
Ове рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе и грађевинске
линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава
само на објектима индивидуалног породичног становања. Дограђивањем се не сме
нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о минималним
растојањима објеката и општим правилима о градњи.
Правила је могуће унапређивати и допуњавати по истој процедури по којој ће се
вршити измене и допуне овог плана.
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине, површине под
засадима или природно насталом вегетацијом.
Површине предвиђене за паркирање могу бити озелењене, али се не рачунају
у минимални проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на
предметној локацији.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА
ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или супротно
одобрењу за градњу, зависно од тога где се налазе мора се поштовати Решење
Министарства здравља о одређивању зона санитарне заштите,Правилник
о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите као и важећи
правилник о легализацији или закон о планирању и изградњи (део који се односи
на легализацију)

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА
УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА

Ова правила треба да обезбеде ликовно уређеније насеље. Правила се заснивају
на следећим поставкама:
- нове интервенције на објектима да буду усклађене са архитектонским стилом
постојећег дела зграде
- поштовање изворне фасаде
- улепшавање дворишних фасада.
- спречавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се формирати на
бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна постмодернистичка
архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура заснована на
префабрикованим, стилским бетонским, пластичним, гипсаним и другим
елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно претварање равних
кровова у косе и сл.
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Приликом израде предменог плана пружно земљиште остаје јавно грађевинско
земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.
Могуће је предвидети друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник железница, али 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 у путу, с тим да износи најмање 8 м
рачунајући од осовине најближег колсека до најближе тачке горњег строја пута.У
складу са тим у појасу паралелном са пругом а ван земљишта чији је корисник
железница,постоји макадамски пут који се може пресвући асфалтом јер је на растојању већем од 8.0 м рачунајући од осовине најближег колосека до најближе
тачке горњег строја пута.
Приликом израде предметног плана нису предвиђени нови укрштаји друмских
саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу.
Нови објекти су планирани на растојању већем од 25м рачунајући од осе колосека предметне железничке пруге. Изузетно се могу градити објекти који нису у
функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, и уколико је изградња тих објеката
предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Уколико је због просторних ограничења предвиђена изградња објеката на растојању
мањем од 25м, изузетно се ради омогућавања приступа железничкој инфраструктури, објекти могу планирати на следећи начин:
- ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу градити на
удаљености од најмање 13м од осе најближег колосека, али не на мање од 5м од
стабилних постројења електричне вуче
- ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу градити на удаљености не мањој од 6м од ножице насипа, али не мање од 12м од осе најближег
колосека
Уколико се предметним Планом локалне самоуправе предвиди изградња стамбених објеката у инфраструктурном појасу, надлежни орган града Лознице је у
обавези да предузме све мере заштите објеката од негативниог утицаја одвијања
железничког саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката,..).
У заштитном пружном појасу, на удаљености 50м од осе колосека предметне
пруге, или другој удаљености у складу са посебним прописом, нису планирани
објекти као што су рудници, каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични
објекати.
Планирани објекти својом изградњом нити експлоатацијом неће угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја.
Забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови,
извори јаке светлости или било који предмети ии справе које бојом, обликом или
или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести
у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано тако да се води на супротну страну од трупа железничких пруга.
У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови
ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водо-
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У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови
ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, канализације и цевоводи и други водови и други слични објекти на основу
издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издају у форми решења.
Могуће је паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железичке пруге, али ван границе железничког земљишта.
Укрштај водовода, канализације, продуктоводова и других цевовода са железничком пругом могуће је под углом од 90o, изузетно се може дозволити под углом
од не мањим од 60o. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити
минимум 1,8м, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне
цеви цевовода (продуктовода).
Ималац јавних овлашћења има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката,
односно издавња локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова на прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на
изграђеном објекту. Сви остали елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће
бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова.
За парцеле преко којих пролази граница уже и шире зоне заштите изворишта
водоснабдевања важе правила грађења за ТНЦ у којој се налазе, без обзира о ком
делу парцеле се ради.
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9.1. ПРОСТОРНИ СИСТЕМ 3 (ПС 3)
Зона заштите комуналног изворишта водоснабдевања „Зеленица“
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА
НАМЕНА
ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА

УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ

Просторни систем 3 - Зона заштите комуналног изворишта водоснабдевања тј. водозахвата „Зеленица” подлеже јасно дефинисаним условима заштите, према којима су
одређена и правила уређења овог простора.
Просторни систем 3 обухвата зону непосредне, уже и делимично шире зоне заштите водозахвата „Зеленица”. На тај начин је строго условљена функционална
дефиниција простора. У оквиру границе уже зоне заштите комуналног изворишта
водоснабдевања, површине су планиране за пољопривредну производњу под тачно
дефинисаним условима коришћења. Сви постојећи објекти у оквиру уже зоне заштите, као и производни капацитети се дестимулишу (уклањају) а сваки негативни
утицај постојећих изграђених објеката на водозахват се мора санирати. Ван уже
зоне заштите изворишта, оставља се могућност допунске намене, као што су формирање зелених парковских површина са спорадичним пошумљавањем и спортскорекреативних површина али искључиво за лаку рекреацију (пешачке пошљунчане
стазе, бициклистичке стазе, стазе за трчање у виду лаке рекреације и сл.), при чему
би се водило рачуна о свим утицајима које би наведене допунске активности имале
на зону водозахвата као и предвиђеним условима заштите.
Предвиђа се ревитализација постојећих депонија које су настале недозвољеним
одлагањем отпада, као и уређење наплављених површина (јаруга, бара) које су се
настале неадекватним регулисањем водотока и одвођењем вода са површина.
Озакоњење изграђених објеката није у складу са Решењем министарства здравља о
одређивању зона санитарне заштите бр.530-01-246/2014-10 као ни са Правилником о
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(Служб,гласник РС бр.92/08),
У циљу заштите регионалног изворишта водоснабдевања у Бањи Ковиљачи одређене су зоне санитарне заштите:
- I зона - непостредне затите (зона строгог надзора)
- II зона - уже заштите (зона ограничења)
- III зона - шире санитарне заштите (зона санитарног осматрања)
I зона санитарне заштите или зона непосредне заштите (строгог надзора) је
подручје око водозахватног објекта, које се обезбеђује ограђивањем и приступ је
дозвољен само лицима овлашћеним од стране корисника објекта. Зона И или зона
непосредне заштите је у полупречнику од 3 м са каптажом у центру.
II зона санитарне заштите или ужа зона заштите је утврђена природним условима
односно према геолошким, геоморфолошким, хидролошким и хидрогеолошким
карактеристикама терена и успостављена је на простору са ког вода за најмање 50
дана дође до водозахватних објеката.
По Правилнику о начину одређивања и одржавању зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања у простору за ужу зону санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (II) не могу се градити или употребљавати објекти и постројења,
користити земљиште или вршити друге делатности ако то угрожава здравствену
исправност воде на изворишту и то:
- изградња или употреба објекта и постројења, коришћење земљишта или вршење
друге делатности
- стамбена изградња
- употреба хемијских ђубрива, течног и чврстог стајњака
- употреба пестицида, хербицида
- узгајање, кретање и испаша стоке
- камповање, вашари и друга окупљања људи
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију
- продубљавање корита и вађење шљунка и песка
-формирање новог гробља и проширење постојећег
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По Правилнику о начину одређивања и одржавању зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања у простору издвојеном за зону непосредне санитарне
заштите изворишта водоснабдевања не могу се градити или употребљавати објекти
и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности ако то угрожава
здравствену исправност воде на изворишту и то:
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење
друге делатности
- постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности које нису у
функцији водоснабдевања
- кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених
саобраћајница, одржавање спортова на води и купање људи и животиња, прилаз
возила на моторни погогн
- напајање стоке
-узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања
У оквиру зона су евидентирани сви загађивачи , који се генерално деле на две
групе:
- Директни који су непосредној близини изворишта и директно загађују водоносну
средину
- Потенцијални који се налазе у сливу изворишта односно алувиону а могу
представљати опасност у погледу загађења изворишта
У зони „Зеленица“ и „Горње поље“ где се збијена издан највећим делом прeхрањује,
нема директних загађивача и услови заштите су добри.

УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Уређење планираних слободних (зелених, парковских, спортско-рекреативних) површина као и коришћење земљишта за пољопривредне делатности мора се вршити у
складу са условима заштите водозахвата.
Предузимање било каквих радова који могу посредно или непосредно утицати на
промену квалитета коришћења природних ресурса и квалитет водоснабдевања, може
се вршити једино уз мишљење и сагласност надлежног органа или институције.
Предвидети ревитализацију, санацију и рекултивацију постојећих слободних површина које се користе за недозвољено одлагање отпада и уређење наплављених површина (исушивањем, регулациојом потока, насипањем земљишта).

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА

Интервенције су могуће само на објектима ЈКП,,Водовод и канализација,,који се
налазе у склопу овог просторног система и у оквиру уже зоне заштите изворишта
водоснабдевања, уз обавезно решавање проблема прихвата отпадних вода (уколико
их има).Остали постојећи објекти су на графичком прилогу означени као објекти
предвиђени за уклањање и на њима нису дозвољене било какве интервенције

ИЗГРАДЊА
НОВИХ И ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА

Није предвиђена изградња нових објеката, у складу са Решењем Министарства
здравља бр.530-01-246/2014-10 од 24.11.2014 године и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Службени гласник РС бр.92/08)

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

У ПС3 се примењује План детаљне регулације фекалне канализације дела насеља у
оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта Зеленица са црпном станицом у Бањи
Ковиљачи.
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9.2. ПРОСТОРНИ СИСТЕМ 17 (ПС17)
Приобаље реке Дрине
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Обале и водотокове уредити тзв. ‘натуралним начином’ тј. употребом материјала као
што су камен и земљани затравњени насипи, обалоутврде, као и зеленим појасевима
високе вегетације.
Девастирани делови приобаља се морају ревитализовати и привести намени која је
дефинисана овим планом.

НАМЕНА
ПОВРШИНА

У зони приобаља реке Дрине, означеној као ПС17, су планирани следећи садржаји:
- пољопривреда;
- заштитно зеленило;
- спорт и рекреација;
- водена површина.
У оквиру ове зоне дозвољено је уређење купалишта, изградња шеталишта, мостова,
прелаза, бициклистичких и пешачких стаза, путева, привремених објеката као што
су нпр. кампови, рекреативни сплавови, сојенице, бродови ресторани и сл. и помоћних објеката за спорт и рекреацију. Изградња других објеката није дозвољена.
Такође, планом је одређена локација за главно бањско купалиште које треба да је
приступачно и што је могуће ближе центру насеља, како би се остварила замисао изласка насеља на реку и омогућило коришћење свих квалитета природног амбијента
реке у самом насељу.
За појединачне врсте планираних објеката у ПС17 одређена су посебна правила
грађења.

ОБЈЕКТИ ЧИЈА
ИЗГРАДЊА НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНА

Није дозвољена изградља трајних објеката у зони плављења тј зони која није брањена од поплава насипом. Постављање сепарација речног материјала није дозвољена
изузев у изузетно девастираним деловима обале која се не могу искористити за туристичко-рекреативну намену и под условима које пропише надлежно јавно предузеће које газдује добром.
Забрањено је земљиште у приобаљу реке Дрине користити за ауто-отпад као и за
депоновање грађевинског или другог материјала и сл.

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

Неопходно је прибављање свих неопходних услова и сагласности, а поготову водопривредних, приликом постављања привремених и изградње помоћних објеката у
зони ПС17.
Потребна је израда Програма уређења ове зоне са циљем да се уреди приобаље реке
Дрине и конкретније дефинише организација простора, начин и врста изградње.
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9.3. ТИПИЧНА НАСЕЉСКА ЦЕЛИНА 5 (ТНЦ 5)
Шира зона главног центра насеља уз Државни пут I Б реда бр.26
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Дворишта објеката уз државни пута I Б реда бр.26 (по ПГР-у Бања Ковиљача-коридор М4) морају имати излаз на саобраћајнице унутар блока, а никако на државни
пут I Б реда бр.26. Приликом дефинисања услова за изградњу стамбених објеката
водити посебно рачуна о томе да уколико има пословних објеката односно комерцијалних садржаја они не смеју ометати основне стамбене функције.

НАМЕНА
ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА

У зони ширег центра насеља планирани су следећи садржаји:
-једнопородично становање у широј зони главног центра насеља, виле, пансиони,
куће за издавање, једнопородично становање са допунским комерцијалним садржајима и/или са пратећим садржајима у функцији туризма, угоститељства и
комерцијалних делатности (апартмани и собе за издавање, клинике, апотеке,
ординације, фитнес и спа центри и сл.);
-терцијалне делатности у широј зони главног центра насеља: услужно-трговинске делатности (робне куће, тржни центри, занатски центри, мегамаркети,
супермаркети), пословно-комерцијалне делатности, туризам и угоститељство
(хотели, мотели, спортско-рекративни центри и комплекси, ресторани, угоститељски објекти).
Заступљене су и остале намене:
-спорт и рекреација;
-комуналне делатности;
-парк шуме;
-пољопривредне површине.
У ТНЦ5 се налази и зона водозахвата са измењеним границама зона заштите.
Предвиђена је ревитализација тј. уклањање свих постојећих депонија индустријског
отпада у зони ТНЦ5 и привођење тих површина намени која је планирана овим
планом.

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

На предметном простору се примењује План детаљне регулације потисног цевовода фекалне канализације од Бање Ковиљаче до Лознице и Црпне станице у Б.
Ковиљачи.
Имајући у виду да се део ове ТНЦ налази у широј зони санитарне заштите изворишта
није дозвољена
-трајно подземно и надземно складиштење опасних материја
-комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата
-изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода
-неконтролисано депоновање комуналног отпада,хаварисаних возила ,старих гума
-површински и подповршински радови који продиру у слој који застире подземну
воду
-неконтролисано крчење шума
-испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских
материјала
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9.3.1. Једнопородично становање са допунским комерцијалним садржајима и са
пратећим садржајима у функцији туризма, угоститељства и комерцијалних
делатности (апартмани и собе за издавање, клинике, апотеке, ординације,
фитнес, спа центри и сл.) у широј зони главног центра насеља
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле:
-за слободно стојеће објекте…...............300м2
-за двојне објекте…............…400м2(2х200м2)
-за објекте у низу….............................…200м2
Минимална ширина парцеле:
-за слободно стојеће објекте…..................12м
-за двојне објекте…................................…20м
-за објекте у низу…..................................…6м

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА
УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавну површину.
Степен изграђености:
-максималан степен изграђености за ниво блока или целине…....1,2
-максималан степен изграђености на парцели…............................1,4
Степен искоришћености:
-максималан степен искоришћености на нивоу блока или целине 40%
-максималан степен искоришћености на парцели 50%
Висинска регулација:
-максимална спратност објекта П+2 (приземље, 2 спрата)
-максимална висина објекта:
до коте слемена…...............13,5м
до коте венца…...............…10,5м
-спратност помоћног објекта П (приземље)
-максимална висина помоћног објекта
до коте слемена….................5,0м
до коте венца….................…4,0м
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Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу бр.8 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне
границе суседне грађевинске парцеле:
-слободностојећи објекти
на делу бочног дворишта северне орјентације…........................................1,5м
на делу бочног дворишта јужне,западне и источне орјентације…............2,5м
-двојни објекти и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта….2,5м
-први или последњи објекат у непрекинутом низу….....................................2,5м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних
објеката:
-слободностојећи објекти…........................................................4,0м
-двојни објекти….....................................................................…5,0м
-у прекинутом низу…..................................................................4,0м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Минимално растојање два објекта на парцели….....................4,0м
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..3,0м
Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 5,0м
Кровови:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 33˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). Изградња мансардних кровова и
више поткровних етажа није дозвољена. Кровови објеката у низу морају имати
сливове према јавној површини и сопственом дворишту.
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Кровови:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 33˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). Изградња мансардних кровова и
више поткровних етажа није дозвољена. Кровови објеката у низу морају имати
сливове према јавној површини и сопственом дворишту.
Уколико је планирани објекат у функцији једнопородичног становања, максималан број стамбених јединица је 4 (четири). У свим другим случајевима (апартмани, собе за издавање и сл.), број јединица није ограничен.
ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..20%
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9.4 ТИПИЧНА НАСЕЉСКА ЦЕЛИНА 13 (ТНЦ13)
Зона једнопородичног становања ниских густина изван главног центра насеља
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Ово је зона једнопородичних објеката у подручју изван главног центра насеља,
која делимично прелази у планинско побрђе карактеристично по пољопривредној
производњи. Код изградње једнопородичних објеката у пољопривредним зонама
могућа је изградња више објеката, као и функционално издвојених економских
објеката, на једној парцели.

НАМЕНА
ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА

У зони становања ниских густина ТНЦ13 су планирани следећи садржаји:
-једнопородично становање ниских густина изван главног центра насеља,
једнопородично становање са допунским комерцијалним садржајима или са
пратећим садржајима у функцији туризма, угоститељства и комерцијалних
делатности;
-једнопородично становање ниских густина у пољопривредним зонама.
У ТНЦ13 заступљене су и остале намене које су обрађене посебно у правилима
грађења или мерама заштите. То су:
-комуналне делатности;
-заштитно зеленило;
-пољопривредна производња.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Зона ТНЦ13 се налази, у свом северном делу, у широј зони заштите комуналног
изворишта снабдевања, у којој је забрањена изградња индустријских и других
објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из процеса производње
могу загадити извориште, осим објеката посебног значаја за заштиту земљишта.
Земљиште се може користити у пољопривредне сврхе уз ограничену употребу
пестицида и хербицида.
Неки делови ТНЦ13 су изузетно непогодни за изградњу, а терен је изузетно стрм. У
оваквим случајевима, морају се приликом издавања услова за изградњу прописати
посебне мере изградње које се тичу безбедности објеката, како оних који се граде
тако и суседних објеката у изграђеном окружењу.
Имајући у виду да се део ове ТНЦ налази у широј зони санитарне заштите
изворишта није дозвољена
-трајно подземно и надземно складиштење опасних материја
-комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата
-изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода
-неконтролисано депоновање комуналног отпада,хаварисаних возила ,старих гума
-површински и подповршински радови који продиру у слој који застире подземну
воду
-неконтролисано крчење шума
-испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских
материјала
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9.4.1. Једнопородично становање ниских густина изван главног центра насеља,
једнопородично становање са допунским комерцијалним делатностима или
са пратећим садржајима у функцији туризма, угоститељства и комерцијалних
делатности (уколико је то предвиђено на парцели)
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле
-за слободностојеће објекте..........….500м2
-за двојне објекте…….......600м2(2х300м2)
Минимална ширина парцеле
-за слободностојеће објекте...................12м
-за двојне објекте…................................24м
Препоручује се, у случају да се изградња врши на великој парцели, да се
изврши парцелација и одреди парцела минималне површине за изградњу
објекта намењеног једнопородичном становању.

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавну површину.

УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Индекс/степен изграђености:
-максималан индекс/степен изграђености на парцели…..........1,0
Индекс/степен искоришћености:
-максималан индекс/степен искоришћености на парцели……30%
Висинска регулација:
-максимална спратност објекта П+1+Пк (приземље, 1.спрат, поткровље)
-максимална висина објекта:
до коте слемена….......12м
до коте венца….........…9м
-спратност помоћног објекта П (приземље)
-максимална висина помоћног објекта
до коте слемена….......5,0м
до коте венца….......…4,0м
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком
прилогу бр.5 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне
границе суседне грађевинске парцеле:
-за слободностојеће објекте
на делу бочног дворишта северне орјентације…..1,5м
на делу бочног дворишта јужне орјентације…......2,5м
-за двојне објекте и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта……
.4,0м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних
објеката
-за слободностојеће објекте...........4,0м
-за двојне објекте…........................5,0м
-за објекте у прекинутом низу…...4,0м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Минимално растојање два објекта на парцели…....................4,0м
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..3,0м
Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 10,0м
Кровови и поткровља:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
Страна 39
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Кровови и поткровља:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
Уколико је планирани објекат у функцији једнопородичног становања,
максималан број стамбених јединица је 4 (четири). У свим другим случајевима
(апартмани, собе за издавање и сл.), број јединица није ограничен.
ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних
парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..30%

9.5. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕTРИ ЗА ПАРЦЕЛЕ ЧИЈА ЈЕ ПОВРШИНА МАЊА
ОД ДОЗВОЉЕНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ ОД 5% У ОДНОСУ НА МИНИМАЛНО
ПРОПИСАНУ ПОВРШИНУ ПАРЦЕЛЕ И КОЈЕ ИМАЈУ ШИРИНУ ПАРЦЕЛЕ
МАЊУ ОД ПРОПИСАНЕ
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле
-за слободностојеће објекте….........500м2
-за двојне објекте…....…..600м2(2х300м2)
Минимална ширина парцеле
-за слободностојеће објекте.................12м
-за двојне објекте…..............................24м
Препоручује се, у случају да се изградња врши на великој парцели, да се изврши
парцелација и одреди парцела минималне површине за изградњу објекта
намењеног једнопородичном становању.

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавну површину.
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Индекс/степен изграђености:
-максималан индекс/степен изграђености на парцели…...........1,0
Индекс/степен искоришћености:
-максималан индекс/степен искоришћености на парцели……30%
Висинска регулација:
-максимална спратност објекта П+1+Пк (приземље, 1.спрат, поткровље)
-максимална висина објекта:
до коте слемена…..............12м
до коте венца…................…9м
-спратност помоћног објекта П (приземље)
-максимална висина помоћног објекта
до коте слемена…............5,0м
до коте венца…............…4,0м
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком
прилогу бр.5 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације”.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне
границе суседне грађевинске парцеле:
-за слободностојеће објекте
на делу бочног дворишта северне орјентације…..1,5м
на делу бочног дворишта јужне орјентације….....2,5м
-за двојне објекте и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта……
.4,0м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних
објеката
-за слободностојеће објекте…......4,0м
-за двојне објекте….......................5,0м
-за објекте у прекинутом низу…..4,0м
-за изграђене објекте важи постојеће растојање
Минимално растојање два објекта на парцели…....................4,0м
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..3,0м
Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 10,0м
Кровови и поткровља:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
Уколико је планирани објекат у функцији једнопородичног становања,
максималан број стамбених јединица је 4 (четири). У свим другим случајевима
(апартмани, собе за издавање и сл.), број јединица није ограничен.

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних
парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..30%
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9.6. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ
9.6.1. Правила уређења
У зависности од облика рекреативне односно спортске активности грађана, ови објекти се
деле у две категорије:
- Спортске површине за активности усмерене на рекреацију која се изводи самосталноспонтана рекреација: шетња, забава, игра, разонода, одмор у природи, пливање и сунчање и
сл.
- Спортске површине за активне облике рекреације односно спорта, који се одвијају у
спортским и другим организацијама или за то посебно утврђеним површинама, просторијама и објектима.
Планирани спортско-рекреативни центри на нивоу општине се нормирају са минимум
укупне површине 4 м2 по становнику и 1,2 м2 по становнику корисне површине а препоручује
се и више, уколико се укаже потреба, интерес или могућност.
У oвим зонама је могућа изградња објеката који су компатибилне намене са општом наменом спорта и рекреације али под условом да то не могу бити стални објекти.
Искључиво је забрањено: становање и производне делатности.
За изградњу објеката у овим зонама неопходна је израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта.
Није дозвољена промена основне намене и она мора бити заступљена на 70% парцеле.
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9.6.2. Правила грађења
НАМЕНА ОБЈЕКТА - трговина на мало
- ресторани
-кампови,сојенице
- бродови ресторани
- изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима
- спортски терени на отвореном и остале спортске активности(помоћни објекти за
спорт и рекреацију)
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА

УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Минимална велечина парцеле је 10 ари.
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину
минималне ширине 4,5 м. Приступна површина се не може користити за паркирање
возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила.
Парцеле поред државног пута I Б реда бр.26 не могу имати директан приступ на
државни пут I Б реда бр.26 сем ако се за то неприбави посебно одобрење Републичке
дирекције за путетве.
Приступ на парцеле се изводи са паралелних, сабирних саобраћајница или других
насељских саобраћајница.
Индекс
20,00%
заузетости
Индекс
изграђености
Грађевинска
линија
Удаљеност од
међа и суседа

ПАРКИРАЊЕ
УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА
ИЗГРАДЊА ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
НА
ПАРЦЕЛИ

0,3 - 0,4
Нови објекти се могу постављати искључиво на преовлађујућу
грађевинску линију. Грађевинска линија је одређена у графичком
прилогу лист бр.8 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације“.
Нови објекати треба да буду најмање 4,5 м удаљени од објеката на
суседним парцелама и минимално 1,5 односно 2,5 м од суседних
међа. Уколико је објекат удаљен мање од 2,5 м од бочне границе
парцеле, дозвољени су отвори са високим парапетом .

Кровови

Дозвољене су све врсте кровних конструкција.

Подкровља

Уколико се граде подкровља, могу имати надзидак висок највише
1,60 м

Одвођење
атмосферских
вода
Спратност

Одводњавање атмосферских вода са објекта обавезно је у оквиру
сопствене парцеле.

Максимално Пр+1(Пк) сем за објекте спортских сала и дворана.
Испод трибина се може формирати пословни простор.
У складу са нормативима прописаним за ту врсту објеката или у складу са
урбанистичким планом.
Обавезно је формирање зелених површина на минимално 40% површине сваке
парцеле. Избор зеленила и партерно уређење може бити по избору инвеститора.
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката под условима који су дефинисани
за изградњу нових.
Дозвољена је изградња објеката компатибилне намене.
Дозвољено је и постављање монтажно-демонтажних објеката изнад спортских терена
(,,балон сале,, и сл.)
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9.7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
9.7.1. Правила уређења
Зелени коридори
Зелене коридоре је могуће поставити дуж обале реке Дрине, дуж саобраћајница, ако је
то могуће дуж неких мањих водотока и канала.
Будућа мрежа пешачких и бициклистичких стаза треба да користи постојеће као и
планиране зелене коридоре.
Код реконструкције постојећих коридора важе следећи услови: сачувати зелене коридоре у постојећим границама, уважавати правце пешачког и бициклистичког кретања. Заштитни путни појас озеленити.
9.7.2. Правила грађења
Зелени коридори
- Код подизања нових коридора важе следећи услови: код вишенаменског коришћења
зелених коридора избор врста и начин садње прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме и сл.) у зависности од величине простора дозвољена је изградња садржаја за рекреацију.
- Потребно опремање зелених коридора: зелене коридоре треба опремити стандардном инфраструктуром и системом за заливање. У путном појасу је дозвољено постављање
путних објеката, инфраструктурних водова и објеката и рекламних паноа. Постављање ових
објеката се уређује градском одлуком.
9.8. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
9.8.1. Правила уређења
Пољопривредно земљиште обухвата све површине које су непосредно намењене производњи биљних а посредно и сточних производа ради обезбеђења хране, аграрних сировина
и других производа биолошког порекла. Ван насељеног простора на пољопривредним површинама, могућа је изградња ветропарка, ако се утврди да за то постоје оптимални услови.
Приликом планирања пољопривредних земљишта, а са становишта заштите животне
средине важе следећа правила:
- заштита одстојања између стамбених објеката и ораница односно плантажних воћњака који се интензивно третирају вештачким ђубривом и пестицидима је најмање 800 м
- у заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од
10 м није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива као и у оквиру уже зоне
заштите изворишта водоснабдевања
Минимално растојање од границе комплекса сточних фарми и објеката у суседству
је:
- од стамбених зграда 200 м
- од магистралних путева 200 м
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- од речних токова 200 м
- од изворишта водоснабдевања 200 м
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже Процена утицаја на животну
средину за фарме преко 500 условних грла као и објеката од општег интереса утврђени на
основу закона.
9.8.2. Правила грађења
У ужој зони заштите изворишта водоснабдевања није дозвољена
-изградња или употреба објеката и постројења
-употреба хемијских ђубрива,течног и чврстог стајњака,пестицида,хербицида
-узгајање,кретање и испаша стоке
У оквиру пољопривредних земљишта и осталог земљишта ван грађевинског реона,
дозвољено је (уколико се задовоље и други услови):
- постављање инфраструктурних и телекомуникационих водова и опреме што ће се
накнадно дефинисати Плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима
- изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње
- угоститељских објеката (до 200 м2 , максималне спратности Пр+1+Пк)
- становање и делатности у оквиру затечених домаћинстава
Објекат примарне пољопривредне производње је објекат у којем се гајењем биљака
и животиња добијају примарни пољопривредни производи биљног и животињског порекла
(објекат/магацин за репроматеријал: семе, вештачко ђубриво, саднице и сл.) објекат за
производњу поврћа и цвећа у затвореном простору: стакленик и др., објекат за производњу
гљива-глистења, пужичњак, тресетиште, рибњак, објекат у сточарству: фарма, ергела и сл.)
Забрањено је пољопривредно земљиште користити за: ауто отпаде, за депоновање
грађевинског и другог материјала и сл.
9.9. ПРИОБАЉЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
9.9.1. Правила уређења
У оквиру ове зоне дозвољена је изградња купалишта, шеталишта, мостова, прелаза и
сл. Ако су испуњени други услови може се дозволити изградња и постављање угоститељских и туристичких објеката, сплавова, бродова-ресторана и објеката спорта и рекреације.
Изградња других објеката је забрањена.
Постављање сепарација речног материјала је дозвољено у индустриским зонама и
девастираним деловима обале.
Изградња викендица у приобаљу Дрине је забрањена до доношења одговарајућег урбанистичког плана. Статус објеката ће се дефинисати посебном градском одлуком. Градском одлуком се дефинишу и услови за постављање неких објеката на води (брод-ресторан,
рекреативни сплавови и сл.) у зонама око мостова у дужини од 300 м није дозвољена изградња и постављање било каквих објеката.
Обале и водотокове уредити тзв. ,,натуралним начином,, што подразумева употребу
материјала као што су камен и земљани затрављени насипи као и зелени појасеви високе
вегетације.
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За уређење приобаља реке Дрине неопходно је урадити одговарајући Програм уређења
и заштите обале и реке.
9.9.2. Правила грађења
Рекреативни сплавови
То су стационирана пловила састављена од плутајућих тела са малим газом, која нису
предвиђена за стално премештање а садрже платформе за сунчање и кабину за смештај опреме
и рекреациони боравак људи. Просечна величина ових сплавова је 60, х 6,0 м (максимално
једна етажа) а међусобна удаљеност је 15 м. Неопходно је обезбедити евакуацију чврстог
отпада у залеђу. За санитарно употребљене воде користити монтажне санитарне чворове са
саморазградњом.
Сојенице (бараке)
Сојенице (месни назив-бараке) су дрвени објекти уз обалу или изнад воде, рекреативне
намене, подигнути на стубове ради заштите од поплава.
До доношења одговарајућег плана или Програма постављања објеката, није дозвољена
даља изградња. Постојеће локације се могу користити уз претходна ограничења и смањења,
уз унапређење заштите околине и заштите воде од загађења.
Оквирни услови за постављање сојеница
су следећи:
2
- планирани габарит сојенице је 20 м са минималним размаком од 3,0 м
- планирати монтажне сојенице од природних материјала, на бетонским стубовима
изнад коте плављења, планирати само једну етажу и заступљеност затворених и отворених
простора 2 : 1.
9.10. ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ И КОРИДОРИ
9.10.1. Правила грађења
Зоне инфраструктурних система намењене су изградњи искључиво објеката јавне саобраћајне, доводне, одводне и остале инфраструктурне мреже (нискоградња и високоградња)
и пратећих просторија за надзирање функционисања мрежа и уређаја.
Унутар зона инфраструктурних коридора не може се одвијати изградња објеката нити
просторија стамбене намене нити осталих објеката високоградње осим наведених у претходном ставу.
9.10.2. Правила уређења
Сви коридори су дефинисани графичким прилогом и одговарајућим профилима. За све
дефинисане кридоре се утврђује јавни интерес.
Приликом утврђивања микролокација инфраструктурне мреже могућа су мања одступања због конфигурације терена, носивости тла те имовинско-правних односа и др. с тим да
се условљава да се у планирани коридор резервације мора сместити укупан попречни профил
саобраћајнице. При пројектовању појединих објеката и уређаја комуналне инфраструктуре
потребно је прибавити сагласности и осталих корисника инфраструктурних коридора.
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На подручју обухвађеном Планом, могуће је постављање антенских стубова и сличних
инфраструктурних уређаја и справа, уз услов да њихова укупна висина не премашује 35 м.
У случају када се антенски стубови и слични инфраструктурни уређаји и справе постављају
на објекте високоградње њихова висина не сме прелазити 5 м. Антенски пријемници/предајници у преносним мрежама, радиорелејна, телевизијска, радијске и остале станице могу
поставити у подручју обувађеном Планом на постојеће и планиране објекте, под условом да
величином и обликом не наруше евентуалне изложене визуре, те да се одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину докаже да нарочито екстремно зрачење неће штетно
утицати на здравље људи и осталих живих бића.
За базне радионице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на
тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених
објеката и то:
- вредност висине стуба (без носача антене и антене) за стубове висине до 30 м
- вредност од 30 м за стубове висине преко 30 м
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.
Базне радиостанице са антенама не могу се поставити у зонама насељских центара
нити у близини цркава у радијусус минимално 100 м.
Постојећи антенски пријемници се могу задржати у простору те им се омогућити
услови реконструкције уз услов да се одговарајућим елаборатом заштите животне средине
докаже да неће штетно утицати на здравље људи и осталих живих бића. При томе се постојећим антенским пријемницима сматрају антенски пријемници постављени на основу и у
складу са Одобрењем за градњу и другим законским прописима.
У оквиру планираних коридора забрањена је изградња било каквих других објеката сем оних у основној намени. До привођења земљишта планираној намени, земљиште се
може користити на досадашњи начин.
10.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
10.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
10.1.1. Развојне могућности
Непланско ширење насеља и велика густина објеката од пресудног су утицаја на то
да најзначајније промене у централној зони буду повољнијих техничко експлоатационих
карактеристика постојеће мреже и изградња једног броја нових саобраћајница на неизграђеном
делу насеља. Изградњом нових саобраћајница на подручју између улица М. Тита (коридора
државног пута IIБ реда бр.331 ) и коридора државног пута IБ реда бр.26 ће створити услове
за функционисање постојећих објеката који су сада у зони дозвољене градње и створити
предуслове за одрживост стамбених и услужних делатности.
Паркирање се решава у оквиру грађевинских прцела.
Све планиране саобраћајнице су сврстане по категоријама:
- насељске саобраћајнице I реда
- насељске саобраћајнице II реда
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- насељске саобраћајнице III реда
- остале насељске саобраћајнице(приступне,услужне итд.)
За насељске саобраћајнице I, II и III реда у графичком прилогу су дате планиране
минималне ширине саобраћајница с тим да ако постоји већа регулациона ширина или ширина
коловоза она се задржава или се проширују пешачке површине.
За остале насељске саобраћајнице за које постоје катастарске парцеле или
за саобраћајнице које постоје на терену али са нерешеним имовинско-правним
статусом(катастарске парцеле) могућа је изградња или реконструкција истих али ће
се дефинисање ширине попречних профила извршити зависно од важности истих у
насељским целинама,раположивог реалног простора и то кроз планове нижег реда.
10.1.2. Урбанистичко-технички услови за изградњу саобраћајница
Свака реконструкција или изградња у коридору железничке пруге да буде усклађена
са условима који су дати од ,,Инфраструктура железница Србије,, а.д. и који су дати у посебним условима општих услова грађења предметног Плана .
При реконструкцији државних путева уколико се јави потреба за изградњом додатних
трака (траке за улив и излив као и за лева и десна скретања ),подизање нивоа безбедности
саобраћаја на раскрсницама, проширење коловоза, реконструкције лепеза у зони раскрснице
као и израда сервисних саобраћајница потребно је радити Планове нижег реда ради ближег
дефинисања тих зона .
При реконструкцији на државном путу IIБ реда бр.331 у зони постојећег гасовода
потребно је прибавити податке о дубини постављеног гасовода и пројектовати адекватна
заштита трупа предметног пута.
Уколико се у зони државних путева предвиђа изградња инсталација комуналне инфраструктуре онда је на основу услова Ј.П.Путеви Србије потребно предвидети:
1. За укрштање инталација са путем
- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута,управно на пут у прописаној заштитној цеви.
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза) увећана за по 3,00м
са сваке стране.
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50м
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег и планираног)од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,20м
- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба,мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута,као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише коте
коловоза до ланчанице при најнеповољнијим температурним условима.
2. За паралелно вођење инсталација са путем:
- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за
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одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавање коловоза.
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини,по косини усека или
насипа,кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.
Уколико постоје или се евентуално планирају поједине зоне са великом фреквенцијом
саобраћаја уз државни пут ,даља разрада се планира плановима нижег реда ради ближег дефинисања прикључака тих зона
За градске саобраћајнице пројектовати одговарајућу прописну хоризонталну и
вертикалну сигнализацију.
Главне раскрснице реализовати са светлосном сигнализацијом координираном контролом саобраћаја, а остале са саобраћајним знацима.
Саобраћајне раскрснице морају имати обезбеђен троугао прегледности на којем се
несмеју постављати објекти који ометају видљивост.
10.1.3. Развој железничког саобраћаја
На планском подручју се налази једноколосечна неелектрофицирана железничка
пруга Рума- Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница у дужини око 1,9 км , на којој
је организован јавни путнички и теретни саобраћај.
На основу развојних планова ,,Инфраструктура железнице Србије,,а.д. као и према
просторном плану Србије (Службени гласник РС,бр 88/10) планира се:
1.Ревитализација,модернизација и електрификација једноколосечне железничке пруге Рума-Шабац-државна граница (Зворник Нови),са изградњом капацитета за повезивање
значајних корисника железничких услуга.
2.Инфраструктура железнице Србије,, а.д. Задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих пруга са
циљем обнове уз претходно утврђену оправданост
У плану су дати Услови ,,Инфраструктура железница Србије,,а.д.за предметно подручје и исти су уграђени у план у посебним условима Правила уређења и грађења тачка 9.0.
део – Општа правила грађења.
10.1.4. Циљеви
На основу анализе стања и очекиваног друштвено-економског развоја циљеви које
саобраћајни систем у оквиру ГП-а Бање Ковиљаче треба да задовољи су:
1. Ефикасно повезивање основне уличне мреже са мрежом државног пута Iб реда
бр.26 и државног пута IIб реда бр.331.
2. Формирање и развој основне уличне мреже у функцији праћења просторног
развоја.
3. Повећање нивоа безбедности и побољшање услова животне средине измештањем
транзитног саобраћаја из централне зоне.
4. Повећање нивоа безбедности и квалитета вожње кроз обнављање и реконструкцију
постојеће мреже.
5.Развој друмског,железничког и речног саобраћаја уз усаглашавање са просторним
развојем Општине а у свргу побољшања привредних,а првенствено туристичких потенцијала Бање Ковиљаче.
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10.1.5. Координате осовинских тачака
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6591810.75
4930754.36
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6591795.0400
6591826.2256
6591896.4753
6591865.4579
6591846.1936
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6591803.2932
6591802.1044
6591805.5193
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6591537.1716
6592072.87
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4931193.6050
4931329.8004
4931258.2845
4931197.6764
4931109.1091
4931059.5826
4931030.6986
4930934.6106
4930973.0775
4931004.1601
4931025.8097
4931044.0284
4931045.8150
4930938.6568
4930964.2311
4930970.1005
4931024.2928
4930984.0715
4930967.9765
4931089.49
4931125.61
4931134.81
4931130.62
4931266.05

10.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
10.2.1. Правила уређења и грађења
10.2.1. 1. Водоснабдевање
Намена земљишта у обухвату плана односно земљиште кроз које пролази коридор
потисног цевовода ü 800 мм је углавном путно али има и приватних парцела.
На делу трасе у Бањи Ковиљачи (на самомом почетку од локације постојеће црпне
станице , па према Лозници) намена тог простора је делом пољопривредно, а делом необрађено земљиште. На местима укрштања потисног цевовода са постојећим водотоцима ( Симића поток , река Трбушница и река Штира ) укрштања решити тако што се цевовод окачи о
конструкцију мостова , пропуста или испод корита водотока уколико је технички изводљиво.
Сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на терену .
Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,50 м са
једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено грађење
објеката било које врсте сем путне привреде. Паралелно вођење водова електроенергетике,
телефоније, гаса, водовода и др. у односу на колектор дозвољено је на 2,50 м од осе цевовода.
Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од 0,50
м и то под углом од 90º или тупим углом. На осталим деловима улица за мање цевоводе
усагласити трасе цевовода са осталим инсталацијама. Кућне прикључке решавати у складу са
условима на терену појединачно или групно. Код мањих пресека цевовода прикључке извести
директно на дистрибутивни цевовод а код већих (ü 150мм) преко дистрибутивног цевовода
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мањег пресека који може бити постављен у исти ров на одговарајућем растојању. Као цевни
материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за одговарајуће радне
притиске .
Код пројектовања црпне станице треба узети у обзир следеће захтеве:
Локација парцеле за изградњу црпне станице мора бити тако одабрана да се обезбеди
несметан довоз грађевинског материјала за грађење и прилаз путничким и теретним возилима. Габарите и облик објекта проценити на основу техничко - технолошких захтева количине
воде која ће се пумпати. Такође водити рачуна о растојању од околних објеката и могућности безбедног извођења радова. За потребе снабдевања водом вишљих делова Б. Ковиљаче
потребно је урадити систем водоснабдевања са 7 висинских зона. Микролокација црпних
станица ће бити одређена приликом израде локацијске дозволе а уз претходно прибављене
сагласности власника парцела које одговарају за ту намену. Потребну површину одређује
пројектант у складу са потребним капацитетима и концепцијом . Површина парцеле може
бити и мања од прописане за ту зону , а сам објекат спада у инфраструктурне објекте.
Обавезно је постављање најмање два црпна агрегата радни и резервни или више који
ће радити у паралелном режиму у зависности од количине воде која је потребно да се транспортује.
Сви објекти са електромоторним погоном морају имати поуздано напајање електричном енергијом.
Унутрашње инсталације пројектовати у складу са технолошким потрошачима и прописима за влажне просторије.
Продирање воде у резервоар спречити одговарајућим мерама хидроизолације, као и
израдом дренаже око објекта. Осцилације у температури воде би требало да буду минималне, исто решити потребним укопавањем односно насипањем изнад резервоара. Обезбедити
вентилацију резервоара .
Такође је потребно извршити истржне хидрогеолошко-механичке радове терена на
коме ће се градити планирани резервоари, одредити носивост тла као и ниво подземних вода.
Након завршетка објекта и планирања терена обавезно оградити заштитну зону око резервоара ради онемогућавања приступа незапосленим лицима. Цевовод за испуст и прелив из
резервоара решити тако да не угрожава околне објекте. Као реципијент прелива и испуста
, користити оближње водотокове или депресије и контролисано испуштати воду како вода
неби еродирала тло.
Резервоарски простор треба обликовати тако да вода у резервоару буде у кретању без
мртвих зона. Исто обезбедити правилним распоредом улива и излива из резервоара или преградама у резервоару. Потребну запремину резервоара дефинисати Хистограмом потрошње
Затварачница мора бити пројектована тако да обезбеди смештај све потребне опреме
и да буде довољне величине да се може комфорно вршити потребан ремонт. Обезбедити прелив како би се спречило даље повећање нивоа воде изнад одређене коте. У склопу затварачнице оставити простор за смештај пумпи и опреме за друге висинске зоне .
10.2.1.2. Каналисање отпадних вода
10.2.1.2.1.Фекална канализација
Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,50 м са
једне и друге стране цевовода у односу на осу). Ово се односи на фекалну канализацију
у зони уже санитарне заштите изворишта као и потисног цевовода фекалне канализације
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од главне црпне станице до постројења за прераду отпадне воде у Лозници. У овом појасу
није дозвољено грађење објеката било које врсте сем путне привреде. Паралелно вођење
водова електроенергетике, телефоније, гаса, водовода и др. у односу на колектор дозвољено
је на 2,50 м од осе цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални
висински размак од 0,50 м и то под углом од 90° или тупим углом .
Цевоводи у зонама уже санитарне заштите се морају извести од ПЕХД (полиетилена)
цеви одговарајућих димензија. Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30
м где је Д спољашњи пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру
регулације улице (путно земљиште) приликом копања рова асфалт, бетон и сл. одбацује се на
једну страну или утовара у камионе и одвози на депонију, а земља из ископа на другу. Лево
и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1.0 м чиме се постиже то да ископана
земља не оптерећује страну рова како неби изазвала обрушавање у ров. Минимална ширина
радилишта је 6,00 м. Код већих дубина ископа потребна је и већа ширина радилишта. На
делу где ће се поставити потисни цевовод може се у исти ров поставити и гравитациони .
За цевовод који је трасиран ван појаса регулације улице (дворишта, баште, њиве) приликом
копања рова први слојеви хумуса се одбацују на једну страну а земља на другу. У земљишту у
коме постоји опасност од обрушавања, или ако се састоји од финог песка и шљунка, обавезна
је подграда и то од дрвене гарђе за мање дубине или од челичне ( Крингс-вербау оплате ) за
веће дубине .
При проласку испод пута, колектор поставити у заштитну челичну цев већег пречника,
при чему растојање од коловоза до ивице облоге цеви не сме бити мање од 2,00 м. Код делова
трасе који пролазе испод природних водотока цевовод штитити бетонским цевима при чему
минимално растојање од дна потока до ивице заштитне цеви мора бити веће од 0,50 м. На
деловима трасе на којима ће се цевовод наћи испод нивоа подземне воде потребно је исти
заштитити анкер блоковима од испливавања, такође проверити носивост терена у близини
црпне станице које је мочварног типа. Због аксијалних сила које настају у хоризонталним или
вертикалним скретањима, предвидети анкер блокове који ће преузети исте и пренети на тло.
Обратити посебну пажњу на водопропусност цевовода као и споја шахта и цеви, с обзиром
да се исти налази у зони уже санитарне заштите . Пројектовати такво решење да сви
спојеви буду водонепропустни.
На грађевинским парцелама на којима је планом намене површина по ГУП-у предвиђена даља градња будући објекти морају бити удаљени минимално 2,50 м од осе цевовода.
На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих шахтова. Исти морају бити од ПЕХД материјала у зони заштите а за остала подручја
могу бити од префабрикованих бетонских елемената или ливени на лицу места.
Локација парцеле за изградњу фекалне црпне станице мора бити тако одабрана да сва
отпадна вода из слива може дотећи гравитационо и да дубине укопавања небуду сувише велике због подземних вода и како би трошкови градње били рационални. Такође је потребно
да се обезбеди несметан довоз грађевинског материјала за грађење и прилаз путничким и теретним возилима; довољна носивост терена за грађење. Габарите и облик објекта проценити
на основу техничко - технолошких захтева одговарајуће опреме која ће се предвидети. Такође
водити рачуна о растојању од околних објеката и могућности безбедног извођења радова.
Потребно је до објекта довести воду из градске водоводне мреже за потребе прања опреме и
друге потребе.
Поједини делови објекта који служе за прихват отпадне воде морају имати потребну
запремину како би црпке могле радити у оптималном режиму.
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Обавезно је постављање најмање два црпна агрегата радни и резервни или више који
ће радити у паралелном режиму у зависности од количине воде која дотиче. Избор пумпи
вршити тако да се обезбеди ефикасан рад у тешким условима.
Објекат мора имати поуздано напајање електричном енергијом.
Унутрашње инсталације пројектовати у складу са технолошким потрошачима и прописима за влажне и агресивне просторије. Потребно је обезбедити аутоматски рад.
Укрштање фекалне канализације са предметном пругом или путем се мора извести
искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута или пруге , управно на правац у
прописаној заштитној цеви. Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви
од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 м. Није дозвољено
да се површинска вода упушта у цевовод.
Уколико се током извођења радова буде наишло на археолошке предмете извођач је
дужан да прекине извођење радова да предузме мере обезбеђења налазишта и да о томе обавести надлежни завод.
Уколико се током истражних радова наиђе на локалитете са геолошко-палентолошким или минеролошко-петролошким објектима за које се предпоставља да имају својство
природног добра, сходно Закону о заштити природних добара , обавеза је извођача радова да
обавести Завод за заштиту природе.
Потребно је да се за будуће стање сви будући потрошачи придржавају правилника о
потребном квалитету отпадне воде која се може упустити у јавну канализацију (Општинске
Одлуке о одвођењу отпадних вода и атмосверских вода са јавних површина, Сл.лист бр 27.
02. 1998 год ), а исто тако потребно је придржавати се Одлуке о одређивању и одржавању
зона санитарне заштите објеката водоснабдевања на подручју општине Лозница ( Сл. Лист
Општине Лозница бр. 1 / 98 од ...............1998 године .
Приликом давања услова за локална постројења за прераду отпадних вода на вишим
деловима падина Гучева степен пречишћавања је потребно да буде такав да се не деградира
категорија постојећег водотока .
Доношењем овог плана ПДР Зеленица , омогућено је издавање извода из плана који
садржи правила уређења и правила грађења.
До привођења намени, предметни простор се може користити на досадашњи начин (
као путно пружно и пољопривредно земљиште ) .
Да би се приступило привођењу Планом дефинисаној намени, неопходно је да се,
поред постојеће, уради и следећа документација, кроз које се морају испоштовати сви дати
услови:
- Прибавити водопривредне услове од Министарства пољопривреде - шумарства и
водопривреде пре израде техничке документације , а потом и сагласност на исту.
- Прибаве докази о праву својине или праву коришћења, односно службености на
земљу и друге услове и доказе од органа и институција надлежних за давање сагласности .
Коефицјенти за израду пројеката фекалне канализације су :
Коефицјент дневне неравномерности Кдн
локално становништво : Кдн= 1,4
туристи :
Кдн= 2,0
насеља сеоског типа :
Кдн= 2,0
Коефицјент часовне неравномерности Кх
локално становништво : Кх= 1,6
туристи :
Кх= 2,2
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Насеља сеоског типа :
Кх= 2,2
Норме отпадних вода qsr.dn (л/ст/дан)
Сва насељена места на територији општине су подељена на градска, приградска и
сеоска насеља . У складу са тим су дефинисане и норме отпадних вода ( дато у табели 1.)
Табела 1.
Vrsta korisnika

Vremenski presek
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Usvojeno za grad i prigradska naseqa

370

375

385

400

415

430

Usvojeno za seosko
naseqe

310

320

330

340

350

365

10.2.1.2.2.Кишна канализација
С обзиром на тренутно стање потребно је уредити идејни пројекат одвођења кишних
вода за урбани део територије бање. У том пројекту би биле дефинисани правци примарне
и секундарне мреже. Такође је потребно сгледати стање постојећег колектора (1800x1250)
као и колектора нижег ранга. Потребно је прећи на сепаратни систем каналисања у целости
јер за то има техничких могућности. Сливна подручја су дефинисана у плану. Приликом реконструкције улица потребно је и сагледати могућност одвођења кишних вода. Питребно је
направити приоритете и стварати могућности каналисања. Приликом изградње кишне канализације користити цевни материјал који одговара условима за конкретну ситуацију ( ПВЦ
, ПЕХД или бетонске цеви ). Неопходно је да брзине воде у цевоводу буду такве да не нарушавају квалитет цевовода тј. да буду у границама које препоручују произвођачи. Потребно је
обезбедити потребан број ревизионих отвора који могу бити од префабрикованих елемената
или ливени на лицу места. Улив у реципијент обезбедити да не еродира исти. Приликом израде документације користити параметар интензитета кише од и=150 л/с/ха.
10.2.1.3. Хидрографска мрежа
Већина потока који пролазе равничарским делом бањског простора је регулисана.
Потребно је наставити са регулацијом делова циганског потока који нису одрађени и који
представљају део заштите изворишта Зеленица. Такође је потребно одрадити заштитни ободни канал изворишта Г. Поље као и канал поред магистралног пута М4 а који би представљао
заштиту услед акцидентних ситуација. У склопу заштите од вода треба наставити са антиерозионим радовима у сливовима потока, као и редовно одржавати већ изграђено. Ради заштите
од поплава треба наставити са израдом документације за делове водотокова који нису завршени и приступити извођењу радова.
10.2.1.4. Експлоатација песка и шљунка
Да би се реализовали циљеви у области вода мора се најпре ставити под контролу нелегална експлоатација песка и шљунка. Експлоатација се може наставити искључиво према
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ревидованим пројектима, који треба да буду функционално усаглашени са пројектим регулације река и других водопривредних објеката, као што су изворишта водоснабдевања која
постоје или која су планирана да се активирају, уз одобрење надлежних водопривредних
организација као и уз сагласност са планским урбанистичким документима.
10.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
10.3.1. Правила уређења
Трансформација 10/0,4 kV
Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Нови дом 1“ и ЗТС „Нови
дом 2“, ЗТС „Нови црпна станица“ и СТС „Зеленица“ се задржавaју. Из постојећих трафостаница напајају се постојећи потрошачи у оквиру Плана, као и потрошачи из суседних насеља.
За будуће могуће потребе квалитетног напајања у оквиру Плана, планира се нова
трафостаница МБТС „Зеленица 1“ 10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA. Tрaфoстaницa je пoчeтнoг
кaпaцитeтa 630 kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA, штo зaвиси oд пoрaстa oптeрeћeњa
у oбухвaту плaнa.
Плaнирaна трaфoстaница је мoнтaжнo бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa плaни2
рaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe минималне величине 50 м
са обезбеђеним камионским приступом на јавни пут. Лoкaциjа нoве трaфoстaнице прикaзaнa
je у грaфичкoм прилoгу EE и TT инфрaструктурe.
Нове трафостанице 10/0,4 kV у насељима са мањом густином становања (периферија)
планирати на АБ стубовима комбиновано са мрежом ниског и средњег напона. Удаљења
стубних трафостаница од стамбених објеката је минимално за висину стуба. Трафостанице
индустријског типа се могу градити и у склопу енергетских објеката.
У циљу смањења губитака у дистрибутивној мрежи и повећања могућности преноса
енергије до оптималних могућности мреже планира се компензација реактивне енергије
углавном у нисконапонској мрежи преко кондензаторских батерија у нисконапоском делу
трафостаница.
Средњанапонска мрежа 10kV
Нa прoстoру oбухвaтa Плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa уз минималне
корекције траса и додатну механичку заштиту на местима изградње новог коловоза. Заджава
се 10 kV мрeжa зa међусобно повезивање постојећих трафостаница и за повезивање са трафостаницама у oкoлини и тo са МБTС „Грабик“, ЗTС „Основна школа“ и ЗTС „Аутобуска
станица Бања Ковиљача“.
Плaнирaни су нoви 10 kV вoдoви за пoвeзивaњe планиране трафостанице.
Нискoнaпoнскa мрeжa
Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) и са Al
проводницима (голим проводницима) у руралном делу плана се задржава. У делу Плана где
је дестимулација градње, постојећа нисконапонска мрежа (НН) се укида, а НН мрежа за
потребе Изворишта „Зеленица“ се задржава.
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Постојећу надземну мрежу са (Al/Č) ужадима замењивати према динамици планираних реконструкција подземном кабловском мрежом или надземном мрежом са самоносивим
кабловским сноповима у циљу погонске сигурности и ослобађења простора за друге урбанистичке намене (дрвореди, зеленило,објекти и сл.)
У насељима са мањом густином становања планирати надземне самоносиве кабловске водове или подземне водове у слободним зеленим или јавним површинама у кабловском
рову дубине 0,8м, а сам развод нисконапонске мреже ће бити дефинисан према потребама и
пројектном документацијом у складу са наменом објектаградње. Стубови нових надземних
мрежа су армиранобетонске конструкције и могу се користити за потребе јавне расвете. Прецизнија
Jaвнa рaсвeтa
Планом сe заджава јавна расвета на стубовима НН мреже у оквиру предметног подручја уз реконструкцију светиљки, како би се поправио квалитет осветљења у погледу равномерности и нивоа бљештања.
У централној зони као и у приградским насељима са већом густином становања као
и поред магистралних путних праваца планирати јавну расвету независно од НН мреже углавном са натријумским и метал-халогеним изворима светла, снаге до 250Њ, а у руралним
насељима се може користити и мрежа НН. Изградња јавне расвете независне од НН мреже
изводи на чеилично округлим стубовима висине до 10m са лиром, на размаку од око 30m,
како би се остварила минимална средња хоризонтална осветљеност од 15 lx. Планом је
предвиђена и јавна расвета планиране бициклистичке стазе на ниским челичним стубовима
висине до 5 m.
У циљу смањења губитака у мрежи и повећања могућности преноса енергије до оптималних могућности мреже планирати уградњу светиљки јавне расвете у компензованом
споју.
Jaвнa рaсвeтa ћe сe нaпajaти прeкo пoсeбних oрмaрићa сa нeзaвисним мeрeњeм
пoтрoшњe, a прикључaк ћe сe oбeзбeдити сa пoсeбнoг извoдa у припaдajућoj трaфoстaници,
штo ћe сe дeфинисaти прojeктнoм дoкумeнтaциjoм jaвнe рaсвeтe.
У случajу рeкoнструкциje jeднoг дeлa улицe, jaвнa рaсвeтa сe рeкoнструишe у склaду
сa динaмикoм рeкoнструкциje дaтe улицe.
Планиране трасе средњенапонске и нисконапонске мреже, јавне расвете приказане су
на графичком прилогу ЕЕ и ТТ инфрастуктуре.
НАПОМЕНА: Пре почетка радова, обратити се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Регионални центар Електросрбија - Огранак Лозница, ради тачног обележавања трасе
постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог
плана.

10.3.2. Правла грађења
Трафостанице 10/0,4 kV
Трафостаницу градити као МБТС, порталну од челичних профила, алуминијумско
стубну бетнску ТС или зидану.
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- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега «Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара» («Сл.лист
СФРЈ» бр. 74/90);
- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу;
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова
што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме; о могућим
опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о присуству подземних и надземних
инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину.
Извођење подземне електроенергетске мреже
-

-

-

-

35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на
периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;
дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1m за каблове 35 kV;
електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1m од коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у
бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак
између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m;
међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не
сме да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да
се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом
дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном
размаку од 1m;
при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове
напона 35 kV;
при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора
0 бити веће
од 0,5m, а угао укрштања
треба да буде у насељеним местима
најмање 30 , по могућс0
0
тву што ближе 90 , а ван насељених места најмање 45 . По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова;
није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације;
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба
да износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4m за остале каблове.
при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m за каблове 35 kV, односно најмање
0,3m за остале каблове;
уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
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није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод
цеви гасовода;
размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима 0,8m, односно изван насељених места 1,2m. Размаци
могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са
обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
Извођење надземне електроенергетске мреже

Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
- вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на
изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати
(сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3m за водове до 20
kV, односно мање од 5m за водове напона већег од 20 kV);
- у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација,
а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана изолација;
- није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);
- на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална
сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, а износи најмање
15,0m;
- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са «Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења»
(Сл. лист СРЈ бр. 11/96).
Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
-

сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају
двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се
одобре два прикључка;
за извођење прикључка користи се СКС;
прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу;
место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола
или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);
надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова
објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво извођење прикључка преко зида објекта; и
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- распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30m. За веће распоне обавезна је
уградња помоћног стуба.
10.4. ТТ Инфраструктура
За нове, планиране једнопородичне стамбене објекте пројектовати подземни разводни ТТ кабл од најближег ТТ изводног ормара у стубићу. За нове, планиране вишепородичне стамбене објекте односно објекте са комерцијалним садржајима пројектовати подземну
приступну ТТ мрежу са припадајућим ТТ изводним ормарима за унутрашњу монтажу
одговарајућег капацитета.
Посојеће ТТ каблове са припадајућим изводним ормарима у стубићу који се налазе у
коридору коловоза планираних улица изместити у планиране тротоаре односно банкине.
До новопланираних објеката положити минимум једну ПВЦ цев пресека 110мм, пројектоване дужине за потребе телекомуникационих каблова; све како је приказано на графичком
прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре.
У вишепородичним објектима, на сувом и приступачном месту унутрашњи телефонски
изводни ормар чији ће се број, капацитет и начин даљег развода у објектима одредити
пројектом. ТТ приступни кабл завршити у изводном ормару на раставним летвицама. Од
изводног ормара планираног капацитета, развод телефонске инсталације урадити ДСЛ кабловима са ХФФР омотачем према ИЕЦ 62255 стандарду категорије 2 или 3. Свуда уз ТК
инсталацију поставити резервну цев за ФТТХ решење оптичке приступне мреже хПОН и
то хоризонтални развод на пр. пресек 16мм, а за вертикални развод користити цеви већег
пречника на пр. пресек 32мм.
Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,, АД ради тачног обележавања
трасе постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог
плана.
Правла грађења
Постојеће и будуће трасе ТТ каблова и приказани су на графичком прилогу ЕЕ и ТТ
инфраструктуре.
Потребно је обезбедити коридор у тророарима за полагање телекомуникационих
каблова. Уз новопланиране трасе ТТ мреже, полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви
одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.
При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 0,8м а ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.
Може се градити кабловска канализација са жутим ПВЦ цевима Ф 110 мм у рову
ширине према броју цеви у једном реду (препоручује се 1 до 2 цеви) и дубине 0,7 м од
ивице задње цеви; и/или са две ПЕ цеви минимално Ф 40 мм директним полагањем у кабловски ров у регулацији улица на дубини од 0,6 м од ивице задње цеви. Дуж трасе се могу
планирати стандардна кабловска окна на растојању према потребним гранањима мреже а
посебно раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза.
Кроз исту кабловску канализацију се могу провлчити каблови свих врста информационих система.
Подзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 1 м. (-0,5м +0,5м).
Удаљење телекомуникационих водова од високонапонских енергетских каблова је
минимално 1 м.
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Удаљење телекомуникационих водова од водоводних цеви је минимално 0,6 м.
У исти ров са полиетиленским цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50
мм за потребе информационих система.
Удаљење телекомуникационих водова од цевовода одводне канализације је минимално 0,5 м.
Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,,АД ради тачног обележавања трасе постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог
плана.
11.0. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Законом о планирању и изградњи прецизно су дефинисани најважнији појмови и
енергетска својства објеката.
Ради повећања енергетске ефикасности приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката као и приликом опремања енергетске инфраструктуре потребно је
ићи на смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије.
Потребно је применити следеће мере:
- зграде морају бити пројектоване тако да не премашују дозвољену годишњу потрошњу енергије
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији
објекта
- оријентацију и функционални концепт зграде треба пројектовати тако да се максимално искористе природни и створени услови локације (сунце,ветар,зеленило)
- постављати зграде тако да просторије у којима се највише борави буду оријентисани
према југу
- обликом зграде обезбедити енергетски најефикаснији однос површине и запремине
омотача зграде у односу на климатске факторе локације и намену зграде.
- груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима
- максимизирати употребу природног осветљења
- у смислу природне вентилације, отвори на згради као што су прозори, врата, канали
за вентилацију пројектовати тако да губици топлоте у зимског периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система
за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Нови закон предвиђа и енергетско сертификовање зграда и то постаје битна предност
на тржишту некретнина.
Мере постигнуте ефикасности сертификује се атестом на основу прописаних и
остварених вредности термичке заштите објекта и утрошене енергије за грејање и остале
потребе зависно од намене.
Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете итд.
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12.0. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Приликом градње на предметном подручју а потом и приликом коришћења објеката,
неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће
погоршати затечено стање јер у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта стоји да и
површинске воде утичу на загађење каптираних водоносних слојева и да постоје могућности
загађивања овим путем.
Планиране и постојеће објекте обавезно прикупити посебним системом канализационе мреже и евакуисати у колектор јавне канализације.
У делу објеката намењеним пословању, могу се обављати само делатности које не
угрожавају квалитет животне средине, не производе буку или непријатне мирисе, односно не
умањују квалитет становања у објекту.
Обезбедити највиши ниво хигијене спречавањем неадекватног депоновања отпада.
Дефинисати начин сакупљања свих врста отпада и његово редовно евакуисање.(планирати
примарну рециклажу)
Дефинисати начин скупљања свих врста отпада и његово редовно евакуисање. По
могућству планирати примарну рециклажу односно раздвојено сакупљање у засебним судовима папира, стакла, пластике и другог отпада насталог у домаћинствима и пословном
простору.Грађевински и остали отпадни материјал као и отпад који настане у току изградње
планираног објекта,прописно скупити,разврстати и одложитина за то предвиђену локацију.
Ако при извођењу радова на изградњи предметних објеката дође до хаварије на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште,
извођач је у обавези да изврши санацију,односно ремедијацију загађене површине.
Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина подручја,које
се евентуално могу загадити уљима,мастима и нафтним дериватима подземне воде, прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти евакуисати у канализациону мрежу општег типа.
У случају изградње уљне трафо станице,неопходно је планирати водонепропусни базен за прихват уља.
Мере санитарне заштите које важе за зону два и три изворишта подземне воде треба
да се спроводе у наведеним координатама,како је и наведено у Елаборату о зонама санитарне
заштите изворишта“Зеленица“.
Када је у питању заштита изворишта подземних вода, мора се водити рачуна о низу
фактора који утичу на очување квалитета а који се односе на геоморфолошке,климатске,хид
ролошке,геолошке и што је најбитније хидрогеолошке прилике у издвојеном делу терена.Услови прихрањивања,формирања и истицања подземних вода су веома важни код дефинисања
зона санитарне заштите. (Сл.гласник РС бр.92/08)
Заштита природе
У просторном обухвату Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача-извориште Зеленица нема заштићених подручја.
Извориште Зеленица нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут
поступак заштите, еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије ни евидентираних природних добара
Дрина са приобалним појасом у природном и блиско-природном стању је еколошки
коридор од међународног значаја.
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Потребно је у циљу заштите природе:
- Уређењем простора омогућити рационално коришћење, заштиту и управљање простором као посебно вредним и ограниченим ресурсом
- Намену површина уредити у складу са општим интересом и прописаним мерама
заштите водоизворишта, уз очување постојећих површина у оквиру површине јавне намене
- Подићи ниво урбанитета и омогућити активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта, рационално коришћење расположивог земљишног фонда као и
услове за уређење грађевинског земљишта
- Планским решењем омогућити подизање општег нивоа културе грађана
- Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње
којима се одеђује величина, облик, површина и начин уређења грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије, правила изградње итд.
- Планирати очување:
- приобалног појаса уз Дрину у природном и блиско-природном стању
- групе стабала и појединачних стабала
- живице, међе и травне површине
- Подстицати традиционалне облике коришћења земљишта, усклађивање изградње
инфраструктурних коридора и објеката са капацитетом предела
- Спречити прекомерну пренамену пољопривредног у грађевинско земљиште
- Очувати функцију ораница, башта, воћњака,...
- Спречити негативне утицаје зоне становања на зоне заштите водоизворишта
- На пољопривредним површинама у ужој зони заштите забрањена је употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака, пестицида, хербицида , као и узгајати и напасати
стоку
- На пољопривредним површинама на подручју шире зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Зеленица, планирати побољшање у пољопривредној производњи
(правилно руковање стајњаком, планирање ђубрења и коришћење пестицида, поштовање
принципа ротације култура као и обезбеђење разноликости узгојних култура)
- Извршити идентификацију свих отпадних вода и решити њихово одвођење тако да
нема утицаја на површинске и подземне воде. Планирати интегрисано управљање атмосферским водама
13.0. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Доношењем овог плана омогућава се издавање информације о локацији, локацијских
услова и грађевинске дозволе за предметну локацију.
Наведене измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача односе се само на подручје које је предмет Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, односно на део око изворишта „Зеленица“.
Правила уређења и грађења дефинисана овим планом ће се примењивати искључиво
на простору у границама обухвата Измена и допуна плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача.
Ставља се ван снаге План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
(''Сл.лист града Лозница'' бр. 4/2011 и 5/2011) у делу и на подручју који је предмет Измена и
допуна Плана генералне регулације, односно за део око изворишта „Зеленица“.
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13.1. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
У оквиру обухвата је обавезна израда Урбанистичког пројекта
- На парцелама у обухвату предметног плана са површинама мањим од 5% од потребне минималне површине ако не постоји могућност спајања са неком од суседних парцела.
- За изградњу објеката на спортско-рекреативним површинама(нарочито у појасу између обилазног пута и реке Дрине а у оквиру граница плана )ако нема довољно елемената за
изградњу датих у плану ,у тачки 9.6.2.Правила грађења за спортско-рекреативне површине
О потреби израде Урбанистичлог пројекта за горе наведене случајеве као и за било
коју другу катастарску парцелу у обухвату плана изјасниће се Одељење за планирање и изградњу града Лознице уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове.
14.0. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача биће
израђене у аналогном и дигиталном облику, где ће се после потписивања и овере чувати у
Скупштини града, Одељењу за планирање и изградњу и у ЈП „Урбоплан“ у Лозници,.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града
Лозница.
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО
Лист 1. Извод из Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача
Лист 2. Шири приказ локације обухвата
Измена и допуна плана
Лист 3. Обухват плана
Лист 4. Постојећа намена површина
Лист 5. Планирана намене површина
Лист 6. Типичне насељске целине и просторни системи
Лист 7. Грађевинско подручје са површинама јавне намене
Лист 8. План саобраћаја, регулације и нивелације
Лист 9. План хидротехничке инфраструктуре
Лист 10. План ЕЕ инфраструктуре
Лист 11. План ТТ инфраструктуре

Р 1 : 20 000
Р 1 : 20 000
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500

В. ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бања
Ковиљача бр. 06-45/15-28-8 од 30.12.2015.год.Саставни део ове одлуке је и Одлука о
приступању изради стратешке процене утицаја Измене и допуне ПГР-а бр. 18.С/2015
од 15.12.2015.год.
2. Геодетска подлога
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3. Копија плана
4. Решење Министарства здравља бр.530-01-246/2014-10 од 24.11.2014.год.
5. Услови од КЈП „Наш дом“ Лозница, бр. 1738 од 26.9.2016.год
6. Услови ЈП „Дирекција за управљање и раѕвој Бање Ковиљаче“ бр. 2262/1 од 03.10.2016.
год.
7. Услови од „Телеком Србија“ а.д. Београд, ИЈ Шабац, Служба за планирање, развој и
инвестициону изградњу Шабац, бр. 7010-365286/1 од 06.10.2016.год
8. Услови ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-19927/16-1 од 07.10.2016.год.
9. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 1/2016-4120 од 07.10.2016.год.
10. Услови ЈП „Водовод и канализација“ Лозница, бр. 92/1720 од 21.10.2016.год.
11. Мишљење ЈВП „Србија Воде“-ВПЦ „Сава-Дунав“ бр. 1-3859/1 од 26.9.2016.год.
12. Услови од „Лозница гас“ ДОО Лозница, бр. LG-23/16 од 06.10.2016.год.
13. Услови од ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Лозница,
бр. 4-151/16 од 14.11.2016.год
14 Услови од МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 09/34 број 217-9822/16 од 17.10.2016.год
15. Услови од Министарства одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе,
Управа за инфраструктуру, бр. 2948-4 од 24.10.2016.год.
16. Услови од Завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 020-1882/2 од 02.11.2016.год.
17. Приговор Бранка Трифуновића из Бање Ковиљаче бр. 09/2016 од 07.9.2016.год.
18. Решење о утврђивању мера од Групе за послове заштите животне средине бр. 50187/2016-V од 16.11.2016. год.
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