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	 На	основу	члана	35.	 став	7.	и	члана	
130.	став	2.	Закона	о	планирању	и	изградњи	
(«Сл.	гласник	РС»,	бр.	72/09,	81/09-исправка,	
64/10-одлукаУС,	 24/11,	 121/12,	 42/13-
одлукаУС,	 50/13-одлукаУС,	 98/13-одлука	
УС,	132/14	и	145/14)	и	члана	40.	став	1.	тачка	
6.	и	члана	84.	став	2.	Статута	града	Лознице	
(‘’Службени	 лист	 града	 Лознице’’,	 број	
19/08	 и	 6/2013),	Скупштина	 града	Лознице	
на	 седници	 одржаној	 10.	 септембра	 2015.	
године,	донела	је

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације 

«Производнa зона» у 
Бањи Ковиљачи

Члан 1.

	 	 	 	 	 	 	 	 	Доноси	се	План	детаљне	регулације	
'Производна	 зона''	 у	 Бањи	 Ковиљачи	 (у	
даљем	тексту:	План).	

Члан 2.

          Обухват	Плана	чине	катастарске	парцеле	
број:	 део	 725/2,	 753/2,	 755/2,	 756/2,	 757/2,	
758/2	759/2,	760/2,760/5,	760/6,	761/2,	762/2,	
764/2,	765/1,	765/2,	766,	767,	768,	769,	770/1,	
770/2,	 771,	 772/1,	 772/2,	 773,	 774/1,	 774/2,	
775,	777/1,	777/3,	778/1,	782/1,	782/2,	782/6,	
782/7,	783/1,	783/6,	784/2,	785/1,	785/2,		786/1,	
786/2,	787/1,	787/2,	787/3,	787/4,	787/5,	787/6,	
787/8,	 787/9,	 787/10,	 787/11,787/12,	 787/13,	
787/14,	790/1,	790/2,	792,	794/1,	794/2,	796/1,	
796/2,	 796/3,	 796/4,	 796/5,	 	 797,	 798,	 799/1,	
799/2,	799/3,	800/1,	800/2,	800/3,	800/4,	800/5,	
800/6,	 800/7,	 800/8,	 800/9,	 800/10,	 801,	 802,	
803,	 804/1,	 804/2,	 804/3,	 805,	 	 3104/1,	 део	

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХIX    •    Број 8 
11. септембар 2015. године    •    Лозница

- ГРАДСКА УПРАВА -
3104/2,	део	3104/3,	3104/4,	3121,	3122,	3125,	
3106/1	све	у	К.О.	Бањи	Ковиљачи	у	укупној	
површини	од	око	26.24.30	hа.

Члан 3.

 План	 представља	 плански	 основ	
за	 изградњу	 објеката	 лаке	 индустрије,	
грађевинарства	 и	 производног	 занатства	
са	 комерцијалним	 садржајима	 и	
складиштењем.      

Члан 4.

											 Саставни	 део	 ове	 одлуке	 је	 План	
детаљне	 регулације	 	 ''Производна	 зона''	
у	 Бањи	 Ковиљачи,	 урађен	 од	 стране	 ЈП	
Дирекција	 за	 развој	 и	 урбанистичко	
планирање	 «Урбоплан»	 из	 Лознице,	 под	
бројем	024.14/Г.

Члан 5.

										 Текстуални	део	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».

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-26/15-25-15
Датум: 10. септембар 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ПРОИЗВОДНА ЗОНА” У БАЊИ 

КОВИЉАЧИ

I ОПШТИ ДЕО

1.	УВОД

Дугорочна	 концепција	 организације,	
уређења	 и	 грађења	 на	 подручју	 града	
регулисана	је	Планом	генералне	регулације	
Бања	Ковиљача	(Сл.	Лист	Града	Лозница	бр.	
3/2011).	

Подручје	 одређено	 за	 израду	 Плана	
детаљне	 регулације	 се	 налази	 уз	 Улицу	
Маршала	Тита,	на	уласку	у	Бању	Ковиљачу	
из	 правца	 Лознице.	 Подручје	 до	 сада	
није	 било	 предмет	 израде	 Плана	 детаљне	
регулације,	а	постојећа	и	предвиђена	намена	
је	зона	за	производне	делатности	(сем	тешке	
индустрије),	 занатство,	 грађевинарство,	
занатска	производња	и	слично	и	као	допунска	
намена,	комерцијални	садржаји.	

2.	 	 ПРАВНИ	 И	 ПЛАНСКИ	 ОСНОВ	 ЗА	
ИЗРАДУ	ПЛАНА

Правни	основ	за	израду	Нацрта	плана	
детаљне	 регулације	 за	 “Производну	 зону”,	
Бања	Ковиљача.

-	 Закон	о	планирању	и	изградњи	(“Сл.	
гласник	 РС”	 бр.72/2009,	 81/2009	 -	
испр.,	64/2010	-	одлука	УС,	24/2011,	
121/2012,	 42/2013	 -	 одлука	 УС,	
50/2013	 -	 одлука	 УС	 и	 98/2013	 -	
одлукаУС,	132/14	-	одлукаУС)

-	 Правилник	 о	 садржини,	 начину	
и	 поступку	 израде	 планских	
докумената,	 Правилник	 је	 објављен	
у	 “Службеном	 гласнику	 РС”,	 бр.	
31/2010	од	11.5.2010.	године,	а	измене	
и	допуне	у	“Службеном	гласнику	РС”,	
бр.	 69/2010	од	26.09.2010.	и	16/2011	
од	11.03.2011.		године.	

-	 Одлука	 о	 приступању	 изради	Плана	
детаљне	 регулације	 “Производна	
зона”	у	Бањи	Ковиљачи.

-	 Одлука	 о	 приступању	 изради	
Стратешке	 процене	 утицаја	 на	
животну	 средину	 Плана	 детаљне	
регулације	 “Производна	 зона”	 у	
Бањи	 Ковиљачи.	 (бр.	 7-С/2013	 од	
29.10.2013.год.)

-	 Плански	основ	за	израду	и	доношење	
Нацрта	плана	детаљне	регулације	за	
“Производну	зону”,	Бања	Ковиљача.

-	 План	 генералне	 регулације	 Бања	
Ковиљача	 (Сл.	 Лист	 Града	 Лозница	
бр.	3/2011).

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

-	ИЗВОД	ИЗ	КОНЦЕПТА	ПЛАНА-

1.	 ИЗВОД	 ИЗ	 УСВОЈЕНОГ	 КОНЦЕПТА	
ПЛАНА	 ДЕТАЉНЕ	 РЕГУЛАЦИЈЕ	
“ПРОИЗВОДНА”	 ЗОНА	 У	 БАЊИ	
КОВИЉАЧИ

План	 полази	 од	 северне	 међе	 кп.	
787/14,	 иде	 ка	 истоку	 северном	 међом	 кп.	
787/10	 до	 кп.	 782/1,	 па	 се	 пење	 на	 север	
границом	исте	парцеле	до	кп.	777/1,	наставља	
ка	северу,	прелази	пут	и	пругу	чија	је	кп.	3125.	
Граница	обухвата	Плана	наставња	ка	истоку	
северном	 међом	 ове	 парцеле	 до	 границе	
са	КО	Лозница,	одакле	се	спушта	на	југ	до	
границе	са	КО	Трбушница	па	истоком	до	кп.	
3106/3,	пење	се	на	север	западном	међом	кп.	
796/2,	796/1	и	792,	сече	асфалтни	пут	3104/2,	
кп.	725/2	и	пут	3104/3	одакле	северозападном	
међом	Бањског	пута	3104/3	и	3125	стиже	до	
почетне	 тачке.	 Укупна	 површина	 Плана	 је	
262430м²	(26ха24а30м²).

Предмет	Плана	је	детаљна	регулација	
„Производне	 зоне“	 у	 Бањи	 Ковиљачи	 у	
циљу	интеграције	са	окружењем.	Планирана	
структура,	према	ПГР-у	за	насељено	место	
Бања	 Ковиљача,	 	 производне	 зоне	 су:	
производне	 делатности	 и	 комерцијални	
садржаји.	
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Концепт	 уређивања	 простора	 у	
оквиру	границе	Плана	базира	се	на:

-		 Да	 се	 усагласе	 решења	 у	 простору	
са	 одредбама	 Плана	 генералне	
регулације	 за	 насељено	 место	 Бања	
Ковиљача

-		 Формирање	 радне	 зоне	 која	 ће	
пословно	оживети	простор	

-	 Формирати	 блокове	 различитих	
површина,	 који	 ће	 задовољити	
потребе	 за	 изградњом	 како	 већих	
производно-пословних	 комплекса,	
тако	и	 садржаја	 који	 захтевају	мање	
просторне	капацитете	

-		 Мрежу	 саобраћајне	 инфраструктуре	
планирати	 на	 начин	 да	 се	 омогући	
најфукционалније	 просторно	 реше-
ње	

-		 Створити	 јединствену	 амбијенталну	
средину	 самим	 урбанистичким,	
грађевинским	и	обликовним	решењем	
просторног	подручја	

-		 Постизање	 рационалније	 органи-
зације	 и	 уређења	 простора	 ускла-
ђивањем	 његовог	 коришћења	 са	
могућностима	 и	 ограничењима	 у	
располагању	природним	и	створеним	
вредностима	 и	 са	 потребама	 дуго-
рочног	 социјалног	 и	 економског	
развоја,	

-		 Обезбеђивање	 услова	 за	 изградњу	 и	
формирање	индустријске	зоне	

-		 Остваривање	квалитетнијих	услова	за	
функционисање	и	живот	предметног	
подручја

-		 Смањивање	 просторних	 ограничења	
за	 развој	 односно	 усклађивање	
инфраструктуре	 и	 уређења	 јавног	
грађевинског	 земљишта	 са	 реалним	
потребама

-		 Рационално	коришћење	грађевинског	
и	другог	земљишта

-		 Стварање	 услова	 за	 изградњу	
и	 уређење	 јавних	 површина	 и	
комуналне	инфраструктуре

На	 грађевинском	 подручју	 обухва-
ћеном	 границом	 овог	 Плана,	 не	 налази	 се	
непокретно	 културно	 добро	 евидентирано	
од	стране	Завода	за	заштиту	споменика.

На	 простору	 који	 ће	 се	 Планом	
уређивати	биће	дефинисана	основна	намена	
земљишта.	

Површине	 јавне	 намене	 (у	 оквиру	
предметног	 плана)	 чине	 саобраћајне	 и	
комуналне	површине.		

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

У	 области	 саобраћајне	 инфра-
структуре,	 Планом	 се	 секундарна	 улична	
мрежа	утврђује	тако	да	обезбеди	рационално	
коришћење	 земљишта	 за	 изградњу	 свих	
врста	 објеката,функционисање	 саобраћаја	
као	и	објеката	комуналне	инфраструктуре.

У	 области	 водне	 инфраструктуре	
планирано	је	да	се	у	делу	улица	које	немају	
изграђену	 водоводну	 мрежу	 изгради	
дистрибутивна	 мрежа	 која	 би	 се	 повезала	
у	 прстенасту	 мрежу	 у	 главној	 улици.	
На	 деловима	 улица	 које	 немају	 мрежу	
предвиђено	је	да	се	изгради	цевовод	од	ПВЦ	
или	ПЕХД	материјала	мин.	пресека	НД	100	
мм.	 Предвидети	 одговарајући	 број	 (ПХ)	
пожарних		хидраната	у	складу	са	прописима.	
Канализациона	мрежа	у	овом	делу	насеља	је	
планирана	по	сепаратном	систему.

У	области	енергетске	инфраструкту-
ре,	 кроз	 обухват	 плана,	 средином,	 од	 југа	
према	северу,	планирана	је	траса	за	изградњу	
будућег	 двоструког	 110	 kV	 далековода	 са	
појасом	ограничене	градње	укупне	ширине	
30м,	 који	 ће	 повезивати	 ХЕ	 ,,Зворник,,	
са	 ТС	 ,,Лозница,,	 и	 ТС	 ,,Ваљево	 3”.	 У	
ограниченом	 појасу	 далековода	 је	 могућа	
изградња	 објеката	 уз	 предходно	 урађен	
Елаборат	о	утицају	далековода	на	објекте	за	
које	 сагласност	 даје	 корисник	 далековода,	
односно	Ј.П	ЕМС.	

Постојећа	 подземна	 електро-
енергетска	 мрежа	 средњег	 напона	 и	
трафостанице	 у	 Обухвату	 Плана	 се	
задржавају	уз	минималне	корекције	траса.
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Постојећи	 подземни	 део	 далековода	
10	kV	се	задржава	а	надземни	део	далековода	
10	 kV	 се	 укида	 и	 измешта	 у	 планирану	
кабловску	канализацију.

Нове	 далеководне	 мреже	 10	 kV	 за	
напајање	нових	трафостаница	(ТС-1	и	ТС-2)	
и	повезивање	у	прстенасту	мрежу	планиране	
су	у	кабловској	канализацији.

Постојећа	нисконапонска	мрежа	која	
се	налази	у	средишњем	делу	обухватаплана	
од	АБ	стуба	у	источном	делу	плана	па	до	АБ	
стуба	код	Робних	Резерви,	се	укида	и	измешта	
у	кабловску	канализацију.	У	Обухвату	плана		
планирана	 нисконапоска	 мрежа	 је	 мрежа	
кабловске	канализације	у	тротоарима	улица,	
и	на	тај	начин	су	обезбеђени	услови	за	развод	
НН	мреже.	

У	 области	 ТТ	 инфраструктуре,	
обзиром	 да	 у	 обухвату	 плана	 постоје	
неизграђене	 парцеле,	 планира	 се	 доградња	
постојеће	 ТТ	 мреже	 и	 реконструкција	
постојеће.	

Пре	 приступања	 изради	 Концепта	
Плана	 тражени	 су	 услови	 од	 следећих	
надлежних	институција	и	служби:

-	 ЈП	 „Водовод	 и	 канализација“	
Лозница

-	 „Електродистрибуција	Лозница“
-		 ЈП	„Електромрежа	Србије“
-	 „Лозница-Гас“	АД	Лозница
-	 Минисарство	 унутрашњих	 послова,	

Сектор	 за	 вандредне	 ситуације,	
Одељење	 за	 вандредне	 ситуације	 у	
Шапцу

-		 ЈП	„Град-Лозница“
-		 ЈВП	„Србијаводе“	ВПЦ	„Сава-Дунав“	

Београд
-		 „Телеком	Србија“	АД	Београд
-		 ЈКП	„Топлана-Лозница“
-	 Завод	 за	 заштиту	 природе	 Србије-

Београд

ГРАФИЧКИ	 ПРИЛОЗИ	 УСВОЈЕНОГ	
КОНЦЕПТА	ПЛАНА
Лист	1	–	 Извод	 из	 ПГР-а	 за	 насељено	

место	Бања	Ковиљача

Лист	2.	–		 Обухват	плана
Лист	3.	–	 Власнички	 статус	 земљишта-

постојеће	стање
Лист	4.	–		 Постојеће	стање
Лист	5.	–	 План	намене	површина
Лист	6.	–		 План	површина	јавне	намене
Лист	7.	–	 План	 саобраћаја,	 регулације	 и	

нивелације
Лист	8.	–		 План	ЕЕ	и	ТТ	инфраструктуре
Лист	9.	–	 План	хидротехничке	

инфраструктуре
Лист	10.	–	План	гасоводне	мреже
Лист	11.	–	 Синхрон	план

III АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА

1.	ПОДЛОГЕ

За	 потребе	 израде	 овог	 плана	
прибављена	 је	 дигитализована	 катастарска	
подлога,	 као	 и	 ажурна	 геодетска	 подлога	
оверена	у	катастру.

2.	ГЕОЛОШКЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	
ТЕРЕНА

Подручје	 Бање	 Ковиљаче	 припада	
Вардарској	геотектонској	зони.	У	геолошкој	
грађи	ширег	терена	заступљени	су	углавном	
тријаски	 и	 горњокредни	 седименти,	 који	
изграђују	 велику	 антиклиналну	 структуру	
Гучева	разломљену	уздужно	и	попреко	већим	
бројем	 раседа.Раседи	 у	 терену	 су	 бројни	 и	
јасно	изражени,	изузимајући	оне	покривене	
алувијалним	 наносом	 реке	 Дрине.	 У	 самој	
Бањи	се	запажа	један	расед	правцапружања	
север-југ,	 који	 је	 просечен	 са	 раседима	
правца	северозапад-југоисток.

2.1.	 ИНЖИЊЕРСКО	 ГЕОЛОШКЕ	
КАРАКТЕРИСТИКЕ	 ТЕРЕНА	 И	
СЕИЗМИЧНОСТ	ПОДРУЧЈА

У	инжењерско	геолошком	погледу,	у	
пределу	 Бање	Ковиљаче	могу	 се	 издвојити	
следеће	две	категорије	терена:	
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-	 терени	 изграђени	 од	 алувијалних	
седимената,	на	ужем	простору	Бање,	
и		

-	 терени	 брдског	 залеђа	 Бање,	
изграђени	 од	 флишних	 седимената	
горњокредне	старости																																																																																																																																								

Приобаље	 Дрине	 застрвено	 је	
алувијалним	седиментима.	Приповршински	
хоризонт	алувијона	изграђују	седименти	са	
ситним	фракцијама,	хумус,иловача	с	блатом	
мрке	боје,	црна	иловача	и	ситнозрни	песак.	То	
је	комплекс	стена	са	мање	више	ограниченим	
својствима	 у	 погледу	 носивости,	 нарочито	
при	 високим	 водостајима,	 због	 тога	 се	
погодност	 за	 грађевинску	 делатност	 може	
постићи	 евентуалним	 мерама	 мелиорације,	
прилагођавањем	 дубине	 темељења	
природном	 тлу,	 контролисано	 насипање	 и	
сл.

Сеизмогеолошки	 неповољним	
срединама	 припада	 равничарско	 подручје	
Бање	 изграђено	 од	 стена	 са	 ситним	
фракцијама	и	са	релативно	малим	дубинама	
до	 нивоа	 подземних	 вода.	 То	 значи	 реон	
са	 сеизмичким	 интензитетом	 од	 80МСК,	
те	 захтева	 одговарајуће	 мере	 асеизмичке	
изградње.Сеизмогеолошки	 средњим	 тлима	
припада	терен	изграђен	од	творевина	кредног	
флиша,	за	које	се	може	усвојити	интензитет	
од	70МСК.

2.2.	КЛИМАТСКЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	

Анализирано	 подручје	 се	 налази	 на	
прелазу	 од	 ниске	 Посавине	 на	 северу	 ка	
брдовитом	Подрињу	на	југу,	које	карактерише	
већи	 број	 углавном	 ниских	 острвских	
планина	 као	 што	 су	 Гучево,	 Борања,	
Јагодња,	Соколске	планине,	Бобија.	  
	 Изражено	 годишње	 колебање	
температуре	 ваздуха	 (21°С)	 као	 и	 висока	
амплитуда	 апсолутних	 екстремних	
температуре	 ваздуха	 (63.9°С),	 одржава	
доминантан	 утицај	 орографије	 и	
надморске	 висине	 на	 формирање	
умереноконтиненталног	 поднебља	 у	 Бањи	
Ковиљачи,	 и	 прелазног	 континентално-

субпланинског	 режима	 климе	 на	 околном	
брдско	планинском	подручју.Бању	Ковиљачу	
као	 и	 читаво	 подручје	 карактеришу	
сразмерно	 високе	 годишње	 количине	
падавина.	 Тако	 се	 у	 широј	 околини	 Бање	
Ковиљаче	 у	 просеку	 годишње	 излучује	
више	 од	 850	 мм	 са	 тенденцијом	 пораста	
према	 јужним	 планинским	 крајевима	 и	
постепеног	 смањења	 према	 Посавини	 на	
северу.Захваљујући	 комплексном	 деловању	
свих	 поменутих	 чинилаца	 Бања	 Ковиљача	
и	 читава	 Дринска	 долина	 имају	 повољну	
умереноконтиненталну	климу	са	релативно	
топлим	и	сунчаним	летима,	дугим	трајањем	
сијања	сунца	(са	преко	2000	сати	годишње)	и	
умереним	зимама.Бања	Ковиљача	се	налази	
на	 надморској	 висини	 од	 124	 мнв,	 док	 се	
метеоролошка	станица	налази	на	висини	од	
180	мнв.	 	 	

За	 потребе	 израде	 овог	 програма	
коришћени	су	подаци	и	из	Просторног	плана,	
Општине	Лозница.

2.3.	ТЕМПЕРАТУРА	ВАЗДУХА

Просечна	 годишња	 температура	
ваздуха	 у	 Бањи	 Ковиљачи	 креће	 се	 око	
11.5°С,	 при	 чему	 седам	 месеци	 (април	
–	 октобар)	 имају	 просечну	 температуре	
ваздуха	 изнад	 10°С,	 док	 су	 остали	 месеци	
нешто	 хладнији	 са	 температуром	 испод	
10°С.	 Јануар	 је	 најхладнији	 месец	 са	
просечном	 температуром	 ваздуха	 од	 0.3°С,	
а	јул	је	најтоплији	месецмесец	са	просечном	
температуром	 ваздуха	 од	 21.3°С.	 Средња	
температура	 ваздуха	 по	 сезонама	 износи:	
зима	 1.8°С,	 пролеће	 11.6°С,	 лето	 20.7°С	 и	
јесен	11.7°С.	Као	што	се	може	уочити,	у	току	
зиме	 (период-децембар-фебруар)	 и	 поред	
релативно	 ниских	 вредности	 температуре	
које	 се	најчешће	 јављају	у	овом	 годишњем	
добу	 а	 посебно	 у	 јануару,	 просечна	 зимска	
температура	 Бање	 Ковиљаче	 и	 читавог	
Подриња	 је	 позитивна	 и	 износи	 1.8°С,	 док	
је	 пролеће	 (период	 март-мај)	 у	 просеку	
само	 незнатно	 хладније	 од	 јесени	 (период	
септембар-новембар)	тј.	за	0.1°С.
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2.4.	ВЛАЖНОСТ	ВАЗДУХА

Средње	 месечне	 вредности	 напона	
водене	паре	прате	годишњи	ход	температуре	
ваздуха,	 при	 чему	 се	 најниже	 вредности	
јављају	 у	 јануару	 (око	 4,8	 мб)	 док	 се	
максимум	јавља	у	јулу	и	за	Бању	Ковиљачу	
износи	17,7	мб.		 	 	 	
	 Средња	годишња	релативна	влажност	
ваздуха	износи	75,4%.	У	периоду	од	октобра	
до	 јануара	 месеца	 релативна	 влажност	
ваздуха	је	висока	и	износи	преко	80%.

Најмања	 вредност	 релативне	
влажности	ваздуха	јавља	се	у	априлу	месецу	
и	у	просеку	износи	око	68%	док	је	иста	само	
незнатно	виша	у	јулу	и	августу,	и	износи	око	
69%.

2.5.	ПАДАВИНЕ

Просечна	 годишња	 количина	 пада-
вина	 на	 подручју	 Бање	 Ковиљаче	 износи	
871,4	мм.	Расподела	падавина	у	току	године	
показује	 да	 се	 на	 анализираном	 подручју	
максималне	 количине	 падавина	 јављају	 у	
току	пролећа	и	лета,	са	максимумом	у	јуну	
(који	 за	 подручје	 Бање	 Ковиљаче	 износи	
104,3	 мм)	 што	 је	 одлика	 континенталног	
плувијалног	 режима.	 Најмање	 падавина	
излучи	се	у	марту	месецу	(55,2	мм).	

Снег	 се	 на	 овом	 подручју	 јавља	
углавном	 од	 октобра	 до	 априла.	 Средњи	
годишњи	 број	 дана	 са	 снегом	 у	 подножју	
Гучева	износи	50	дана,	 а	 средњи	број	дана	
са	 снежним	 покривачем	 изнад	 1	 цм.	 На	
анализираном	подручју	се	креће	око	41	дан.

На	 разматраном	 подручју	 у	 току	
последњих	 деценија	 забележен	 је	 период	
смањења	 броја	 дана	 са	 појавом	 снега	 и	
снежног	покривача,	тако	да	је	просечан	број	
дана	са	снегом	за	последњу	деценију	20	века	
износио	двоструко	мање	у	односу	на	просек	
за	период	1950-1980	године.

Максималана	 висина	 снежног	
покривача	 на	 анализираном	 подручју	
углавном	 се	 јавља	 у	 децембру	 месецу.	 У	
току	последње	деценије	20	века	кретала	се	
у	опсегу	од	6	цм	до	29	цм,	док	је	средином	
прошлог	века	максималана	висина	снежног	
покривача	достизала	вредност	од	80	цм.

2.6.	ОБЛАЧНОСТ	И	ОСУНЧАВАЊЕ
Средња	годишња	облачност	се	креће	

око	 6,1	 десетине	 покривености	 неба	 изнад	
анализираног	 подручја.	 У	 периоду	 од	 јуна	
до	 октобра,	 месечна	 количина	 облачности	
је	мање	од	средње	годишње,	а	најнижа	је	у	
току	 јула,	августа	и	септембра	и	у	просеку	
креће	од	41-44%.

2.7.	ВЕТАР	(ВАЗДУШНА	СТРУЈАЊА)
Струјања	ваздушних	маса	условљена	

су	 расподелом	 ваздушног	 притиска,	 али	
локални	 топографски	 услови	 могу	 битно	
утицати	 на	 модификацију	 праваца	 и	
брзина	ветра	и	 тако	допринетида	 се	опште	
карактеристике	 ветра	 при	 тлу	 значајно	
разликују	 у	 односу	 на	 ветар	 на	 висини.	
Иако	 су	 планине	 које	 се	 пружају	 јужно	 и	
југоисточно	 од	 Бање	 Ковиљаче	 релативно	
ниске	 (Гучево	779м,	Борања	881м,	 Јагодња	
923м),	 њихов	 утицај	 се	 уз	 садејство	
планинских	масива	са	леве	стране	тока	реке	
Дрине,	одражава	значајно	на	карактеристике	
годишње	 руже	 ветрова	 за	 метеоролошку	
станицу	Бања	Ковиљача.

2.8.	ПОЈАВА	МАГЛЕ
Поред	 утицаја	 на	 режим	 ветра,	

локални	 топографски	 услови	 доприносе	
такође	и	појави	магле.	Међутим,	иако	је	Бања	
Ковиљача	смештена	на	самој	обали	Дрине,	
овде	се	магле	ретко	јављају,	у	просеку	само	
28	дана	годишње,	што	доприноси	климатској	
комфорности	 анализираног	 подручја.	 С	
обзиром	на	непосредну	близину	реке,	магла	
се	може	 појавити	 у	 било	 које	 доба	 године,	
али	 је	 најчешће	 забележена	 у	 октобру	 (у	
просеку	сваки	пети	дан),	а	затим	у	децембру	
и	 јануару	месецу	(сваки	осми	дан)	док	 је	у	
осталим	месецима	појава	магле	ретка.

3.	 ПОСТОЈЕЋА	 НАМЕНА	 И	 НАЧИН	
КОРИШЋЕЊА	ЗЕМЉИШТА

Земљиште	 у	 оквиру	 посматраног	
обухвата	својим	већим	делом	је	неизграђено,	
а	 неколицина	 постојећих	 објеката	 спаде	 у	
групу	 производне	 делатности.	 Власнички	
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статус	 земљишта	 у	 оквиру	 обухвата	 плана	
детаљно	је	приказан	у	планском	делу.

Приликом	 оцене	 постојећег	 стања	
на	терену	је	констатовано	да	је	посматрано	
подручје	 делимично	 изграђено	 односно	
да	 је	 велики	 број	 неизграђених	 парцела	
предвиђених	 за	 изградњу	 објеката	 лаке	
индустрије	 са	 допунском	 наменом	
комерцијални	садржаји.	Просечна	спратност	
изграђених	 објеката	 је	 приземље.	 Објекти	
највеће	 спратности	 на	 посматраном	
подручју	 имају	 спратност	 П+1.	 Постоји	
и	 комплекс	 објеката	 чија	 је	 изградња	
прекинута,	 а	 првобитно	 планирана	 намена	
је	 пивара	 и	 они	 се	 налазе	 на	 катастарским	
парцелама	796/1,	 796/2,	 796/3,	 797,	 798	КО	
Бања	Ковиљача,	Зграда	1	на	к.п.	796/3	има	
одобрење	 за	 градњу,	 а	 део	Зграде	2	на	 к.п.	
796/3	 има	 одобрење	 за	 изградњу.	 Објекат	
на	 к.п.	 783/1	 нема	 одобрење	 за	 изградњу.
На	 катастарским	 парцелама	 794/1,	 783/1	
и	787/6	КО	Бања	Ковиљача,	се	налазе	хале	
за	 складиштење	 робе.	 Једини	 постојећи	
објекат	који	се	бави	производњом	је	пилана	
и	 налази	 се	 на	 катастарским	 парцелама	
804/1,	798,	799/1	и	799/3	КО	Баља	Ковиљача,	
и	 не	 поседује	 грађевинску	 дозволу.	 На	
катастарским	 парцелама	 790/1,	 790/2	 и	
3106/1	 је	 породично	 становање	 КО	 Бања	
Ковиљача.	 На	 катастарској	 парцели	 787/11	
КО	 Бања	 Ковиљача	 објекат	 за	 комуналне	
намене.	 Већина	 изграђених	 објеката	 су	
средњег	 бонитета	 изузев	 објеката	 којима	
је	 прекинута	 градња.	 Евидентно	 је	 и	 да	 су	
објекти	у	овом	подручју	настали	непланском	
изградњом,	 пошто	 су	 постављени	 на	 више	
различитих	 парцела.	 У	 оквиру	 подручја,	
налази	 се	 депонија	 дрвног	 отпада,	 коре	 и	
пиљевине.	 Средином	 планираног	 подручја,	
пролази	 Вискозин	 канал	 који	 служи	 за	
одводљаваље	 атмосферских	 вода.	 Постоји	
више	 инфраструктурално	 неопремљених	
путева	 од	 макадама	 који	 су	 настали	
неплански.	Остале	површине	су	неизграђене	
и	неуређене.			Укупна	 површина	 у	 обухвату	
је	262430	м²	(26	hа		24а		30м²).

Терен	 је	 углавном	 раван,	 изузев	
депоније.

Приказ	 постојећег	 стања	 -	 фото-
графије:

сл. 1. Спољашњи изглед недовршене пиваре

сл. 2. Унутрашњи изглед недовршене пиваре

сл. 3. Пилана
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IV ИЗВОД ИЗ ПГР ЗА НАСЕЉЕНО 
МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА

У	 овој	 зони	 је	 могућа	 производња	
која	 не	 може	 вршити	 никакве	 негативне	
утицаје	 на	 околину	 (воду,	 ваздух	 и	
земљиште),	 комерцијалне	 делатности	
као	 и	 све	 компатибилне	 намене	 са	 опште	
дефинисаном.	 Становање	 у	 овим	 зонама	
је	 могуће	 једино	 у	 делу	 где	 се	 на	 основу	
постојећег	стања	налази	мала	стамбена	зона,	
али	се	не	дозвољава	проширење	стамбених	
функција	ван	постојеће	стамбене	зоне.

сл. 4. Унутрашњи изглед недовршене 
пиваре

сл. 5. Хала за складиштење робе 1

 сл. 6. Хала за складиштење робе 2 

сл. 7. Депонија 

сл. 8. Неуређене површине 
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1.	НАМЕНА	ПОВРШИНА	И	ОБЈЕКАТА

У	 производној	 зони	 су	 планирани	
следећи	садржаји:

-	 производне	 делатности	 (сем	 тешке	
индустрије),	 грађевинарство,	 занат-
ска	 производња,	 мануфактурна	
производња,	 складишта	 и	 сличне	
делатности	и	функције;

-	 комерцијални	 садржаји:	 услужно-
трговинске	 делатности	 (робне	 куће,	
тржни	центри,	занатски	центри,	мега-
маркети,	 супермаркети),	 пословно-
комерцијалне	делатности.
У	 ПС6	 заступљено	 је	 и	 заштитно	

зеленило	 које	 је	 обрађено	 посебно	 у	
правилима	грађења	за	зелене	површине.	

Предвиђена	 је	 ревитализација	 тј.	
уклањање	постојеће	депоније	индустријског	
отпада	 у	 зони	 и	 привођење	 тих	 површина	
намени	која	је	планирана	у	Плану	генералне	
регулације.

2.	ПОСЕБНИ	УСЛОВИ

У	 ПС6	 је	 потребна	 израда	 плана	
детаљне	 регулације,	 како	 би	 се	 одредила	
блоковска	структура,	дефинисало	адекватно	
саобраћајно	решење	у	простору,	као	и	да	би	се	
издвојиле	саобраћајнице	јавног	карактера.

3.	 ПРОИЗВОДНЕ	 ДЕЛАТНОСТИ	
(СЕМ	 ТЕШКЕ	 ИНДУСТРИЈЕ),	 ГРА-
ЂЕВИНАРСТВО,	 ЗАНАТСКА	 И	 МА-
НУФАКТУРНА	 ПРОИЗВОДЊА,	 СКЛА-
ДИШТА	И	СЛИЧНЕ	ДЕЛАТНОСТИ

3.1. Правила парцелације

Минимална	површина	парцеле	.........
..............................….............................3000м²

Минимална	ширина	парцеле	.............
...................................................................20м

3.2. Приступи парцелама

Све	 грађевинске	 парцеле	 морају	
имати	директан	приступ	на	јавну	површину.	
Унутар	 једног	 производног	 комплекса	 који	

има	своју	јединствену	парцелу	саобраћај	се	
обавља	интерним	саобраћајницама.

3.3. Услови за изградњу објеката
Индекс/степен	искоришћености:

-	 максималан	 индекс/степен	 иско-
ришћености	на	парцели	површине:
до	0,5hа.........................................	70%
од	0,5hа	до	1hа.............................	60%
од	1hа	до	3hа.................................50%
преко	3hа.......................................40%

Висинска регулација:
-	 максимална	 спратност	 објекта	 П+1	

(приземље,	1	спрат)
-	 максимална	 висина	 објекта	 до	 коте	

слемена….......................................15м
-	 максимална	висина	објекта	може	бити	

већа	од	15м	у	случају	да	је	условљена	
технолошким	процесом

-	 спратност	 помоћног	 објекта	 П	
(приземље)

	 -максимална	висина	помоћног	објекта	
до	коте	слемена….........................5,0м	

Хоризонтална регулација:
Грађевинска	 линија	 за	 сваку	

катастарску	 парцелу	 је	 приказана	 на	
графичком	 прилогу	 бр.7	 ,,План	 саобраћаја,	
регулације	и	нивелације”.

Најмање	 дозвољено	 растојање	
основног	габарита	објекта	од	бочне	границе	
суседне	грађевинске	парцеле…..............5,0м

Најмање	 дозвољено	 растојање	
основног	 габарита	 објекта	 од	 бочних	
суседних	објеката…...........................…10,0м

Минимално	растојање	два	објекта	на	
парцели…..................................................8,0м

Минимално	 растојање	 објекта	 од	
задње	границе	парцеле…......................15,0м

За	 изграђене	 објекте	 важе	 постојећа	
растојања.

Кровови:

Код	 објеката	 великих	 габарита	
препоручују	се	равни	или	коси	кровови	који	
су	минималног	нагиба	6˚.	
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3.4. Одводњавање

Одводњавање	 атмосферских	 вода	
са	 објекта	 није	 дозвољено	 преко	 суседних	
парцела.

3.5. Уређење слободних површина

Минимални	 проценат	 зелених	
површина	на	парцели…...........................20%

Минимална	 ширина	 заштитног	
зеленог	 појаса	 према	 приступној	
саобраћајници…......................................10м

4.КОМЕРЦИЈАЛНИ	 САДРЖАЈИ	
( У С Л У Ж Н О - Т Р Г О В И Н С К Е	
ДЕЛАТНОСТИ,	 ПОСЛОВНО-
КОМЕРЦИЈАЛНЕ	 ДЕЛАТНОСТИ)	 У	
ПРОИЗВОДНОЈ	ЗОНИ	

4.1. Правила парцелације

Минимална	површина	парцеле	…......
.................................................................600м²

Минимална	ширина	парцеле	......25м

4.2. Приступи парцелама

Све	 грађевинске	 парцеле	 морају	
имати	директан	приступ	на	јавну	површину.	

4.3. Услови за изградњу објеката

Индекс/степен	искоришћености:
-	 максималан	 индекс/степен	 иско-

ришћености	 на	 нивоу	 блока	 или	 целине…
....................................................................40%

-	 максималан	 индекс/степен	 иско-
ришћености	на	парцели….......................50%

Висинска регулација:

-	 максимална	 спратност	 објекта	
П+2+Пк	(приземље,	2	спрата,	поткровље)

-максимална	висина	објекта:
					до	коте	слемена…....................15м
					до	коте	венца…....................…12м
-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.7	 ,,План	 саобраћаја,	
регулације	и	нивелације”.

Најмање	 дозвољено	 растојање	
основног	 габарита	 (без	 испада)	 објекта	
од	 бочне	 границе	 суседне	 грађевинске	
парцеле…..................................................6,0м

-за	изграђене	објекте	важи	постојеће	
растојање

Најмање	 дозвољено	 растојање	
основног	 габарита	 објекта	 од	 бочних	
суседних	објеката…...........................…12,0м

-за	изграђене	објекте	важи	постојеће	
растојање

Минимално	растојање	два	објекта	на	
парцели…..................................................8,0м

Минимално	 растојање	 објекта	 од	
задње	границе	парцеле…......................12,0м

Минимално	 растојање	 објекта	 од	
наспрамног	 објекта…......1х,	 а	 не	 мање	 од	
10,0м

Кровови и поткровља:

Код	 објеката	 мањих	 габарита	 и	
веће	 спратности	 (пословни	 објекти-куле,	
административне	зграде	и	сл.)	препоручују	
се	 коси	 кровови,	 нагиба	 кровних	 равни	 до	
највише	 40˚.	 Уколико	 су	 објекти	 великих	
габарита	 и	 мале	 спратности	 (мегамаркети,	
супермаркети,	 тржни	 центри	 и	 сл.),	
препоручују	се	равни	или	коси	кровови	који	
су	минималног	нагиба	6˚.		

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.

4.4. Одводњавање

Одводњавање	 атмосферских	 вода	
са	 објекта	 није	 дозвољено	 преко	 суседних	
парцела.
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4.5.Уређење слободних површина

Минимални	 проценат	 зелених	
површина	на	парцели…...........................20%

5.	 ПРАВИЛА	 ГРАЂЕЊА	 ЗА	 ЗАШТИТНО	
ЗЕЛЕНИЛО	

5.1. 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,	
увжаавати	правце	пешачког	и	бициклистичког	
кретања.	Заштитни	путни	појас	озеленити.

5.2. 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.

-	 Код	 нових	 зелених	 коридора	
дозвољено	 је:	 садња,	 провлачење	 би-
циклистичких	 и	 пешачких	 стаза,	 подизање	

места	 за	 одмор,	 угоститељских	 објеката,	
надстрешница	на	површини	до	5%	површине	
коридора,	 изградња	 спортских	 објеката,	
подизање	паркова.

-	 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	 панова.	 Постављање	 ових	
објеката	се	уређује	општинском	одлуком.

V ПЛАНСКИ ДЕО

1.	УВОД

Обухват	Плана	је	простор	у	насељеном	
месту	 Бања	 Ковиљача	 површине	 262430м²	
(26ха24а30м²).Подручје	обухваћено	Планом	
се	 налази	 изван	 шире	 зоне	 центра	 насеља	
у	 насељеном	 месту	 Бања	 Ковиљача	 и	 није	
било	предмет	детаљне	разраде.

2.	 ГРАНИЦА	 ПЛАНА	 И	 ОБУХВАТ	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

Подручје	 је	 обухваћено	 предметним	
Планом	 детаљне	 регулације,”Производна	
зона”	 у	 Бањи	 Ковиљачи.	 Налази	 се	 у	
оквиру	 насељеног	 места	 Бања	 Ковиљача,	
на	 територији	 града	 Лознице	 у	 обухвату	
ПГР-а	 за	 насељено	 место	 Бања	 Ковиљача	
(Сл.	 Лист	 Града	 Лозница	 бр.	 3/2011).	 У	
обухвату	предметног	плана	налазе	се	следеће	
катастарске	парцеле:

Редни	
број

Број		парцеле Површина Власник Намена

1 дeo725/2 840 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
2 753/2 122 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
3 755/2 1159 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
4 756/2 609 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
5 757/2 203 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
6 758/2 801 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
7 759/2 675 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
8 760/2 465 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
9 760/5 432 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
10 760/6 421 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
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11 761/2 1424 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
12 762/2 1205 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
13 764/2 1547 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
14 765/1 2870 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
15 765/2 5433 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
16 766 6772 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
17 767 12380 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
18 768 575 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
19 769 3563 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
20 770/1 327 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
21 770/2 3440 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
22 771 1792 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
23 772/1 4562 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
24 772/2 5146 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
25 773 3462 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
26 774/1 806 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
27 774/2 1953 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
28 775 1031 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
29 777/1 2072 АндрићЉубиша грађевинска	

парцела
30 777/3 566 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
31 778/1 1553 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
32 782/1 2573 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
33 782/2 1941 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
34 782/6 505 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
35 782/7 1363 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
36 783/1 3660 РС	црвени	крст	и	Крсмановић	Гордана неплодно
37 783/6 778 Николић	Славица неплодно
38 784/2 315 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
39 785/1 2743 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
40 785/2 2489 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
41 786/1 2395 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
42 786/2 2073 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
43 787/1 10961 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
44 787/2 5558 РС	Републичка	дирекција	за	робне	резерве неплодно
45 787/3 2950 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
46 787/4 2322 Ашковић	Споменка неплодно
47 787/5 1825 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
48 787/6 1509 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
49 787/8 1020 Николић	Славица неплодно
50 787/9 437 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
51 787/10 693 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
52 787/11 536 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
53 787/12 1261 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
54 787/13 207 Пурић	Михаило неплодно
55 787/14 110 Пурић	Михаило неплодно
56 790/1 1255 Новичић	Рајхад	Зора неплодно
57 790/2 443 Јовановић	Илија неплодно
58 792 2729 Држалац	Поповић	Слободанка,Вискоза	

ДД	Целулоза,Ћелић	Драгољуб,Ћелић	
Радоје,Полић	Милица	и	Пантелић	Милена

пољопривредно

59 794/1 11678 РС	Републичка	дирекција	за	робне	резерве	и	
Ашковић	Споменка

неплодно

60 794/2 119 РС	Републичка	дирекција	за	робне	резерве	и	
Ашковић	Споменка

неплодно
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61 796/1 11270 ДС	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
62 796/2 6991 Предузеће	за	производњу	и	промет	,,ГТА	у	

стечају,,
неплодно

63 796/3 5177 Предузеће	за	производњу	и	промет	,,ГТА	у	
стечају,,

неплодно

64 796/4 1493 Стефановић	Милош,Стефановић	
Богдан,Стефановић	
Милица,СтефановићЉиљана	и	Глишић	
Гордана

неплодно

65 796/5 1261 СтефановићМилош неплодно
66 797 4080 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
67 798 3073 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
68 799/1 6209 Малешевић	Јелена неплодно
69 799/2 2884 Пантелић	Милена	и	Милинковић	Видосава неплодно
50 799/3 5686 Малешевић	Јелена неплодно
51 800/1 272 Пантелић	Милена	и	Милинковић	Видосава неплодно
52 800/2 1242 Пантелић	Милена	и	Милинковић	Видосава неплодно
53 800/3 4707 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
54 800/4 1680 Милинковић	Бошко	и	Милинковић	Родољуб неплодно
55 800/5 1646 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
56 800/6 1446 Пантелић	Милена	и	Милинковић	Видосава неплодно
57 800/7 1004 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
58 800/8 1086 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
59 800/9 1976 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
60 800/10 365 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
61 801 1067 Крстић	Миломир неплодно
62 802 9812 Крстић	Миломир неплодно
63 803 4194 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
64 804/1 2922 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
65 804/2 920 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
66 804/3 909 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
67 805 1410 ДС	држалац	Вискоза	ДД	Целулоза неплодно
68 3104/1 5378 РС	држалац	Град	Лозница неплодно
69 дeo3104/2 422 РСГрад	Лозница Пут	L73
70 дeo3104/3 1408 РСГрад	Лозница Пут	L73
71 3104/4 53 РС	држалац	Град	Лозница неплодно
72 3121 3914 РСГрад	Лозница Некатегорисани	

пут
73 3122 203 РСГрад	Лозница Некатегорисани	

пут
74 3125 14279 РС	држалац	“Железнице	Србије” неплодно
75 3106/1 17337 РС	држалац	“Железнице	Србије” неплодно

План	 полази	 од	 северне	 међе	 кп.	
787/14,	 иде	 ка	 истоку	 северном	 међом	 кп.	
787/10	 до	 кп.	 782/1,	 па	 се	 пење	 на	 север	
границом	исте	парцеле	до	кп.	777/1,	наставља	
ка	северу,	прелази	пут	и	пругу	чија	је	кп.	3125.	
Граница	обухвата	Плана	наставња	ка	истоку	
северном	 међом	 ове	 парцеле	 до	 границе	
са	КО	Лозница,	одакле	се	спушта	на	југ	до	

границе	са	КО	Трбушница	па	истоком	до	кп.	
3106/3,	пење	се	насевер	западном	међом	кп.	
796/2,	796/1	и	792,	сече	асфалтни	пут	3104/2,	
кп.	725/2	и	пут	3104/3	одакле	северозапаном	
међом	Бањског	пута	3104/3	и	3125	стиже	до	
почетне	 тачке.	 Укупна	 површина	 Плана	 је	
262430м²	(26ха24а30м²).

Укупна	 површина	 обухвата	 	 262430	
м²	(26ха		24а		30м²).



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	14

3.	ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА

3.1.План уређења простора са 
наменом земљишта и карактеристичне 
зоне и целине

План	 просторног	 уређења	 базира	
се	 на	 циљевима	 и	 основним	 процесима	
просторног	 развоја	 насеља	 утврђених	
Планом	 генералне	 регулације	 за	 насељено	
место	 Бања	 Ковиљача,	 потенцијалима	
простора,	 анализи	 постојећег	 стања	
градитељске	вредности	и	постојеће	планске	
документације.У	 оквиру	 предметног	 блока	
планирана	намена	је	у	складу	са	ПГР-ом	за	
насељено	место	Бања	Ковиљача.

      
 3.2.Планирана намена земљишта

У	 погледу	 планираних	 намена	
примењиваће	 се	 план	 намена	 површина	
предвиђен	 Планом	 генералне	 регулације	
Бања	 Ковиљача	 (Сл.	 Лист	 Града	 Лозница	
бр.	 3/2011).	 То,	 пре	 свега,	 значи	 да	 ће	 на	
неизграђеним	и	изграђеним	површинама	бити	
планирана	 зона	 за	 производне	 делатности,	
тј.	 лака	 индустрија,	 грађевинарство	 и	
производно	 занатство	 са	 комерцијалним	
садржајима	 и	 складиштење	 као	 допунска	
намена.

 3.3.Карактеристичне зоне и целине

Унутар	 индустријске	 зоне	 могу	
се	 препознати	 подзоне	 у	 оквиру	 којих	 се	
организују	 делатности	 различитог	 типа,	
карактера,	 сложености,	 атрактивности	 које	
формирају	 одређену	функционалну	 целину	
често	специјализовану.	С	обзиром	да	се	ради	о	
функцијама	које	треба	да	омогуће	интензиван	
привредни	 развој	 подручја	 све	 површине	
јавног	 и	 осталог	 грађевинског	 земљишта	
подређене	 су	 циљу	 успостављања	 јасне	
концепције	обликовања	простора	и	објеката.
Подручје	 обухваћено	 урбанистичким	
планом	 подељено	 је	 на	 четири	 зоне.	 Зоне	
представљају	 карактеристичне	 целине	 са	
дефинисаним	правилима	изградње	у	складу	

са	основном	наменом.	Приказ	на	графичком	
прилогу	,,План	намене	површина”.	

3.3.1.Зона 1    
      
	 Заузима	 површину	 од	 3	 77	 62	 ха.	
На	 овим	 локацијама	 могуће	 су	 следеће	
намене	 земљишта:-	 основна	 намена	 -	 лака	
индустрија	и	компатибилна	намена		 	

3.3.2.Зона 2

Заузима	 површину	 од	 3	 18	 06	 ха.	
Планирана	намена	у	овом	блоку	је:		 	
	 -	основна	намена	-	лака	индустрија	и	
компатибилна	намена	

3.3.3.Зона 3    
      
	 Заузима	 површину	 од	 4	 	 61	 	 91	 ха.	
Планирана	намена	у	овом	блоку	је:		
	 -	основна	намена	-	лака	индустрија	и	
компатибилна	намена		 	

3.3.4.Зона 4     
      
Заузима	површину	од	7	82	97	ха.	Планирана	
намена	у	овом	блоку	је:	 	 	
	 -	основна	намена	-	лака	индустрија	и	
компатибилна	намена		 	 	 	
       
4.	 ПЛАН	 РЕГУЛАЦИЈЕ	 ПОВРШИНА	
ЈАВНЕ	НАМЕНЕ	СА	НИВЕЛАЦИЈОМ

4.1.План регулације   
       
 Планом	су	утврђене	површине	јавне	
намене.	Површине	јавне	намене	су:																												
	 Бањски	пут	како	је	предвиђено	ПГР-
ом	 Бање	 Ковиљаче	 као	 и	 новоформиране	
улице	у	оквиру	обухвата	Плана.	 	 	
	 Планиране	регулационе	линије	дате	су	
у	односу	на	осовине	саобраћајницa.	Осовине	
саобраћајница	дефинисане	су	координатама	
осовинских	тачака	које	су	дате	на	графичком	
приказу.	
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Регулациона	линија	канала	је	утврђена	
границом	новоформираних	парцела.												

4.2. Правила препарцелације и 
парцелације      
Грађевинска	 парцела	 је	 простор	 на	 које	 је	
могућа	изградња	објекта	уколико	се	налази	
на	простору	на	којем	је	планирана	изградња,	
и	 да	 има	 приступ	 на	 јавну	 површину	
(улица,	 трг,	 сквер).Грађевинска	 парцела	
дефинисана	је	регулационом	линијом	према	
јавном	простору,	 а	међним	линијама	према	
суседним	 парцелама.	 Постојећа	 једна	 или	
више	парцела	могу	се	делити	на	две	или	више	
грађевинских	 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	 парцела	 се	
формирају	 на	 основу	 урбанистичких	
параметара	 дефинисаних	 за	 одређени	 пут	
изградње	и	намену,	 	 	 	
	 -	 поделом	 се	 не	 могу	 формирати	
парцеле	 испод	 дозвољених	 минималних	
урбанистичких	параметара.		 	
       
	 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.

4.3.Попис парцела за јавне 
површине, садржаје и објекте  
	 	 Координате	 детаљних	 тачака	
за	 потребе	 обележавања	 регулације	 јавних	
површина

ТАЧКА Y X
1 6593629.01 4931077.12
2 6593643.71 4931071.39
3 6593624.88 4931063.12
4 6593619.41 4931049.52
5 6593631.97 4931051.53
6 6593614.11 4931039.00
7 6593598.16 4931011.45
8 6593589.93 4930997.61
9 6593585.68 4930991.07

10 6593581.13 4930984.73
11 6593568.07 4930969.94
12 6593556.86 4930960.00
13 6593555.96 4930957.76
14 6593556.52 4930955.40
15 6593545.77 4930948.81
16 6593550.26 4930947.21
17 6593553.59 4930943.78
18 6593566.47 4930922.33
19 6593572.19 4930915.17
20 6593579.61 4930909.79
21 6593571.50 4930949.30
22 6593568.92 4930939.82
23 6593571.56 4930930.36
24 6593573.76 4930926.70
25 6593578.06 4930921.33
26 6593583.64 4930917.28
27 6593602.37 4930897.55
28 6593611.67 4930890.93
29 6593619.10 4930882.26
30 6593615.04 4930900.40
31 6593617.15 4930899.81
32 6593619.31 4930900.18
33 6593625.85 4930887.56
34 6593709.50 4930742.93
35 6593712.59 4930740.76
36 6593716.25 4930741.70
37 6593700.34 4930741.80
38 6593703.56 4930736.23
39 6593704.09 4930733.17
40 6593702.51 4930730.49
41 6593700.73 4930729.03
42 6593705.03 4930718.99
43 6593751.96 4930757.30
44 6593761.13 4930763.91
45 6593770.99 4930769.35
46 6593781.47 4930773.59
47 6593745.32 4930765.44
48 6593755.46 4930772.75
49 6593766.53 4930778.86
50 6593778.12 4930783.54
51 6593921.36 4930831.67
52 6593924.70 4930821.71
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53 6593937.95 4930826.84
54 6593950.66 4930833.16
55 6593963.01 4930840.77
56 6593974.35 4930849.30
57 6593937.67 4930838.27
58 6593953.44 4930847.03
59 6593967.67 4930857.40
60 6594059.03 4930932.84
61 6594067.99 4930941.27
62 6594075.73 4930950.70
63 6594082.26 4930961.13
64 6594065.71 4930924.75
65 6594075.64 4930934.08
66 6594084.28 4930944.60
67 6594091.50 4930956.14
68 6594151.83 4931067.94
69 6594155.66 4931074.16
70 6594160.34 4931080.08
71 6594165.49 4931085.25
72 6594168.99 4931088.39
73 6594170.60 4931087.14
74 6594171.03 4931085.15
75 6594168.59 4931066.22
76 6594147.10 4931080.25
77 6594152.42 4931086.99
78 6594158.49 4931093.08
79 6594167.91 4931101.50
80 6594169.26 4931103.72
81 6594169.18 4931106.27
82 6594167.68 4931108.40
83 6594165.47 4931110.12
84 6594172.19 4931105.32
85 6594177.52 4931095.76
86 6594156.61 4931118.87
87 6594149.97 4931129.40
88 6594145.60 4931138.52
89 6594142.57 4931144.83
90 6594135.93 4931158.68
91 6594133.11 4931161.06
92 6594129.46 4931160.53
93 6593625.45 4930891.67
94 6593628.27 4930894.69
95 6593624.70 4930902.41
96 6593631.17 4930905.08
97 6593622.02 4930908.88
98 6593628.49 4930911.55
99 6593774.20 4930955.04

100 6593771.18 4930962.99
101 6593780.34 4930967.03
102 6593814.34 4930982.04
103 6593818.14 4930974.43
104 6593856.01 4930993.74
105 6593852.08 4931001.28

106 6593888.43 4931022.31
107 6593892.88 4931015.07
108 6593972.04 4931073.68
109 6593974.08 4931076.58
110 6593973.39 4931080.06
111 6593979.36 4931086.40
112 6593980.90 4931084.14
113 6593983.68 4931082.29
114 6593986.97 4931082.86
115 6593989.84 4931084.62
116 6593986.17 4931090.58
117 6594114.99 4931161.52
118 6594126.19 4931168.52
119 6594128.10 4931171.23
120 4931171.23 4931174.55
121 6594134.50 4931179.62
122 6594137.38 4931177.49
123 6594140.90 4931178.13
124 6594161.50 4931192.39
125 6594295.31 4931288.14
126 6594291.23 4931293.83
127 6594296.93 4931297.91
128 6594301.00 4931292.22
129 6594359.81 4931334.30
130 6594363.78 4931338.77
131 6594365.43 4931344.52
132 6594299.31 4931486.36
133 6594304.41 4931477.20
134 6594285.73 4931466.34
135 6594288.85 4931480.35
136 6594244.24 4931454.41
137 6594249.56 4931445.30
138 6594052.79 4931329.70
139 6594050.71 4931326.96
140 6594051.17 4931323.56
141 6594043.87 4931319.21
142 6594041.12 4931321.31
143 6594037.70 4931320.83
144 6593885.60 4931231.48
145 6593883.49 4931228.58
146 6593884.17 4931225.06
147 6593876.47 4931221.26
148 6593873.73 4931223.11
149 6593870.48 4931222.60
150 6593851.99 4931211.73
151 6593846.13 4931220.52
152 6593923.62 4931152.58
153 6593924.24 4931148.83
154 6593921.77 4931145.93
155 6593933.67 4931137.93
156 6593931.17 4931139.72
157 6593928.10 4931139.48
158 6593799.99 4931081.18
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159 6593767.18 4931068.71
160 6593733.04 4931060.54
161 6593698.13 4931056.79
162 6593663.04 4931057.54
163 6593647.51 4931050.62
164 6593645.06 4931049.93
165 6593642.51 4931049.95
166 6593603.32 4931003.10
167 6593596.96 4930992.35
168 6593664.12 4930999.64
169 6593679.84 4931002.56
170 6593714.93 4931007.09
171 6593732.83 4931011.28
172 6593749.69 4931013.20
173 6593751.59 4931012.78
174 6593752.83 4931011.29
175 6593662.67 4931009.55
176 6593678.28 4931012.44
177 6593713.14 4931016.94
178 6593731.12 4931021.15
179 6593756.28 4931024.02
180 6593758.18 4931023.60
181 6593759.42 4931022.10
182 6593775.63 4930951.29
183 6593777.24 4930949.60
184 6593779.58 4930949.58
185 6593819.64 4930967.28
186 6593858.67 4930987.11
187 6593896.60 4931009.02
188 6593962.51 4931049.52
189 6593958.22 4931055.22
190 6594142.59 4931072.93

Парцела	П1	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 1535м²,	
а	 формира	 се	 од	 делова	 следећих	 кат.
парцела:3125	и	3104/3.

Парцела	П2	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 1659м²,	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:
725/2,790/1,787/6,3104/3,787/11,787/4,83/1,7
87/13,787/14,3125,3104/2	и	792.

Парцела	П3	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 2516м²,	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:
725/2,3104/2,792,796/1,796/2	и	3106/1.

Парцела	П4	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 11004м²,	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:	
792,796/1,796/5,796/4,797,3104/1,799/3,3122,
3121	и	765/1.

Парцела	П5	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 1518м²,	 а	
формира	 се	 од	 делова	 следећих	 кат.парцел
а:757/2,756/2,773,772/1,772/2,771,3104/1	 и	
3121.

Парцела	П6	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 1555м²,	 	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:
777/1,778/1,787/2,782/6,782/7,786/2,786/1,78
7/1	и	3104/1.

Парцела	П7	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 3170м²,	 	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела
:787/14,787/13,787/4,783/1,783/6,787/8,787/1
0,787/12,782/1,782/7,785/2	и	786/1.

Парцела	П8	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 5538м²,	 	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела
:3125,777/1,777/3,775,753/2,755/2,756/2,757/
2,758/2,759/2,760/5,760/2,760/6,761/2,762/2,
767,764/2,765/2	и	765/1.

Парцела	П9	 планирана	 је	 за	 поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 6571м²,	 	 а	
формира	се	од	дела		кат.парцеле	3106/1.	 	
	 Парцела	П10	планирана	је	за	поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 526м²,	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:
3104/1,3122,800/9,801,802	и	3106/1.

Парцела	П11	планирана	је	за	поребе	
саобраћајнице	 и	 има	 површину	 293м²,	 а	
формира	се	од	дела		кат.парцеле	3106/1.

Парцела	П12	планирана	је	за	поребе	
зеленило	и	има	површину	399м²,	а	формира	
се	од	дела		кат.парцеле	3106/1.

Парцела	П13	планирана	је	за	зеленило	
и	 има	 површину	 1196м²,	 а	 формира	 се	 од	
делова	 следећих	 кат.парцела:725,3104/2	 и	
792.

Парцела	П14	планирана	је	за	поребе	
зеленила	и	има	површину	4719м²,	а	формира	
се	од	дела		кат.парцеле	3106/1.

Парцела	П15	планирана	је	за	зеленило	
и	има	површину	5513м²,а	формира	се	од	делова	
следећих	 кат.парцела:3106/1,804/3,804/2	 и	
804/1.

Парцела	П16	планирана	је	за	зеленило	
и	има	површину	2072м²,а	формира	се	од	делова	



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	18

следећих	 кат.парцела:800/9,3104/1,800/8	 и	
801.

Парцела	П17	планирана	је	за	поребе	
трафо	 -станице	 и	 има	 површину	 49м²,	 а	
формира	се	од	дела	кат.парцеле	794/1.

Парцела	П18	планирана	је	за	поребе	
трафо	 -станице	 и	 има	 површину	 50м²,а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:	
787/1	и	3104/1.

Парцела	П19	планирана	је	за	поребе	
трафо	 -станице	 и	 има	 површину	 49м²,	 а	
формира	се	од	делова	следећих	кат.парцела:	
767	и	3121.

Парцела	П20	планирана	је	за	поребе	
железнице	и	има	површину	9585м²,а	формира	
се	од	дела		кат.парцеле	3125.

Парцела	П21	планирана	је	за	поребе	
канала	и	има	површину	2144м²,а	формира	се	
од	делова	следећих	кат.парцела:	787/6,794/1,
787/5,784/2,787/3,3104/1	и	796/1.

Парцела	П22	планирана	је	за	поребе	
канала	и	има	површину	2925м²,а	формира	се	
од	делова	следећих	кат.парцела:	796/4,797,7
99/3,799/2,3104/1,800/1,800/3,800/9,800/5,80
0/6,800/10,800/7,800/8	и	801.

Укупна	 површина	 парцела	
предвиђених	за	јавне	намене	износи	64586м².	
Укупна	 површина	 парцела	 предвиђених	 за	
остале	намене	износи	197844м².	

У	 случају	 неусаглашености	
текстуалног	 дела	 и	 графичког	 прилога,	
примењује	се	графички	прилог.

4.4.План нивелације

Нивелационе	 односе	 ускладити	
са	 прилогомПлан	 саобраћаја,	 регулације	
и	 нивелације,	 а	 при	 изради	 техничке	
документације	 ће	 се	 нивелација	 одредити	
детаљније.

5.	 ТРАСЕ,	 КОРИДОРИ	 И	 КАПАЦИТЕТИ	
ИНФРАСТРУКТУРЕ	 	 	 	

5.1.Саобраћајна инфраструктура 
       
Подручје	 које	 је	 предмет	 	 плана	 налази	
се	 у	 источном	 делу	 Бање	 Ковиљаче	 и	 има	

изузетно	 повољне	 саобраћајне	 услове,	 па	
самим	тим	представља	атрактивну	локацију	
за	формирање	делатности	којима	треба	доста	
простора	али	и	добар	саобраћајни	положај.			
	 Предметно	 подручје	 се	 налази	 са	
леве	стране	Бањског	пута	који	га	 	уједно	и	
ограничава	са	северно-западне	стране.	

Планом	се	секундарна	улична	мрежа	
утврђује	 тако	 да	 обезбеди	 рационално	
коришћење	 земљишта	 за	 изградњу	 свих	
врста	 објеката,функционисање	 саобраћаја	
као	и	објеката	комуналне	инфраструктуре.

Основу	 саобраћајног	 система	
“Производне	 зоне”	 у	 Бањи	Ковиљачи	 чине		
Бањски	 пут	 	 са	 северо-западне	 	 стране	
посматраног	 подручја	 и	 која	 је	 ПГР-ом	
предвиђен	 као	 насељска	 саобраћајница	
I	 реда(предвиђено	 за	 реконструкцију	
деонице	 на	 уласку	 у	 Бању	 Ковиљачу)	 	 а	
са	 јужне	 стране	 	 постојећа	 	 насељска	
саобраћајница	 која	 је	 ПГР-ом	 дефинисана	
као	 насељска	 саобраћајница	 I	 реда	 .Поред	
ових	саобраћајница	планирана	је	и	изградња	
секундарне	 саобраћајне	 мреже	 коју	 чине	
секундарне	 саобраћајнице	 	 чије	 мрежа		
треба	 да	 омогући	 	 активирање	 постојећег		
земљишта	у	циљу	формирања	радних	 зона	
(појединачних	блокова)

Регулациона	 ширина	 свих	
секундарних	 саобраћајница	 је	 8,5м	 и	 то	
5,5м	коловоз,	а	обострано	по	1,5м	тротоара	
(банкина	или	ригол).	

У	 оквиру	 Плана	 за	 	 саобраћајницу		
О10-Т10-О11	 је	 предвиђен	 алтернативни	
прикључак	 на	 Бањски	 пут	 уколико	 би	 се	
остварила	 	 пуна	 реконструкција	 истог	 са	
изградњом	обе	трасе	а	као	прелазно	решење	
је	 предвиђена	 окретница	 без	 могућности	
укрштања	 саобраћајнице	 О10-Т10-О11	 са	
постојећом	трасом	Бањског	пута.	 	 	

Координате	тачака	и	темена	улица
улица P1

Т2 6.593.629.516,00 4.931.073.875,00
Т3 6.593.571.458,00 4.930.973.638,00
О1 6.593.550.839,00 4.930.956.610,00
Т4 6.593.532.817,00 4.930.948.487,00
Т4’ 6.593.521.349,00 4.930.941.110,00

улица P2   
О11 6.593.638.195,00 4.931.065.005,00
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улица P3   
О2 6.593.560.790,00 4.930.940.039,00
Т5 6.593.574.359,00 4.930.917.444,00
О3 6.593.616.886,00 4.930.894.577,00

улица P4   
Т6 6.593.836.417,00 4.930.985.368,00
О5 6.593.982.105,00 4.931.074.881,00
О6 6.594.135.476,00 4.931.169.458,00
Т7 6.594.141.141,00 4.931.172.596,00
Т8 6.594.375.724,00 4.931.340.462,00

улица P6   
О10 6.593.933.021,00 4.931.051.899,00

улица P7   
Т10 6.593.725.397,00 4.945.162,84

улица P8   
Т9 6.594.316.525,00 4.931.491.073,00
Т8’ 6.594.301.420,00 4.931.482.288,00
О7 6.594.293.633,00 4.931.474.291,00
Т7’ 6.594.246.581,00 4.931.450.393,00
О8 6.594.043.812,00 4.931.327.790,00

улица P9   
А 6.593.702.374,00 4.930.724.568,00
О4 6.593.709.576,00 4.930.734.320,00
61 6.593.762.285,00 4.930.773.473,00
62 6.593.949.120,00 4.930.836.246,00
62’ 6.594.076.947,00 4.930.941.807,00
63 6.594.152.365,00 4.931.081.563,00

улица 
P10   
609 6.594.178.736,00 4.931.105.147,00
610 6.594.175.792,00 4.931.102.514,00
Т9 6.594.158.867,00 4.931.120.683,00

5.2. Хидротехничка инфрастру-
ктура

      
 

5.2.1.Водоводна мрежа

Постоји	 улична	 мрежа	 у	 западном	
делу	обухвата	плана	за	постојеће	објекте.		

-	 ул.	 М.Тита	 	 цевовод	 НД	 80мм		
-	 потребно	 је	 проширирти	 	 постојећи	
цевовод.

5.2.2.Фекална канализација

Постоји	 улична	 фекална	
канализациона	 мрежа	 у	 северозападном	
делу	обухвата	за	постојећа	домаћинства	и	то	
по	сепаратном	систему.	

-	ул.	М.Тита	постоји	Црпна	Станица	
“ПУРИЋ”	за	препумпавање	отпадних	вода	-	
задржава	се	постојећи	цевовод	у	том	делу.

-	 У	 улицама	 унутар	 плана	 ,	 због	
конфигурације	терена	,	је	планира	изградња	
две	 црпне	 станице	 “Шињарица	 1”	 и		
“Шињарица	2	“	и	цевоводи	НД	200мм	и	НД	
300мм.

5.2.3. Кишна канализација

-	 Не	 постоји	 никаква	 кишна	
канализациона	мрежа.	

-	 Планирано	 је	 да	 се	 у	 улицама	
изгради	 кишна	 каналска	 мрежа	 и	 да	
реципијент	буде	постојећи	Вискозин	канал.	
Првобитна	намена	канала	је	била	да	прихвати	
површинске	воде	са	парцела	око	целулозе	и	
са	платоа	дрвне	масе.	Исти	је	у	једном	делу	
и	 обложен	 бетонским	 плочама.	 Постојећи	
канал	пресеца	подручје	у	обухвату	правцем	
исток	–	запад	.	На	једном	делу	је	планирано	
да	се	исти	помери	како	би	се	оставио	простор	
за	 правилнији	 облик	 грађевинске	 парцеле.	
Такође	 је	 планирано	 да	 се	 у	 јужном	 делу	
обухвата	по	ободу	изгради	канал	за	прихват	
падинских	вода	са	брда		“Стража”.

5.3.Енергетска инфраструктура

5.3.1.Постојећа електроенергетска 
инфраструктура

У	 обухвату	 плана	 постоји	 подземна	
мрежа	 35	 kV,	 чија	 је	 траса	 са	 леве	 стране	
пута	Лозница	–	Бања	Ковиљача	(као	што	је	
приказано	у	графичком	прилогу).

У	западном	делу	обухвата	плана	(као	
што	је	приказано	у	графичком	прилогу)	код	
осе	О3	 постоји	 изграђена	МБТС	 10/0,4	 kV	
„Робне	Резерве“.	Од	ове	трафостанице	према	
североистоку	 (темен	Т9)	 постоји	 мрежа	 10	
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kV	каја	је	једним	делом	подземна,	а	једним	
делом	 надземна	 на	АБ	 стубовима	 и	 у	 вези	
је	са	ПТС	„Таложница“.	Та	постојећа	мрежа	
10	 kV	 повезана	 је	 са	 постојећом	 стубном	
трафостаницом	 СБТС,	 чија	 је	 постојећа	
позиција	 приказна	 у	 графичком	 прилогу.	
Са	 те	 стубне	 трафостанице	 енергијом	 се	
снабдева	пилана	у	близини.

Обухват	плана	садржи	мрежу	ниског	
напона,	од	ТС	„Робне	Резерве“	(оса	О3)	до	
К.О.	Трбушница	(теме	Т9),	и	са	те	мреже	се	
енергијом	снабдевају	постојећи	потрошачи.	
Ниско	 напонска	 мрежа	 је	 делимично	 на	
АБ	 стубовима	 и	 делимично	 на	 дрвеним	
стубовима.	 Нисконапонска	 мрежа	 такође	
постоји	 и	 у	 северозападном	 делу	 обухвата	
плана	на	АБ	стубовима	(као	што	је	приказано	
у	 графичком	 прилогу)	 са	 десне	 стране	
постојеће	улице	(од	темена	Т3	до	темена	Т2).	
На	тим	стубовима	постоји	 јавна	расвета	са	
живиним	светиљкама	снаге	150	W.	Постојеће	
ЕЕ	 мреже	 приказане	 су	 на	 графичком	
прилогу	ЕЕ	и	ТТ	инфраструктуре.

5.3.2.Планирана нова електро-
енергетска инфраструктура

Кроз	обухват	плана,	средином,	од	југа	
према	северу,	планирана	је	траса	за	изградњу	
будућег	 двоструког	 110	 kV	 далековода	 са	
појасом	ограничене	градње	укупне	ширине	
30м,	 (као	 што	 је	 приказано	 у	 графичком	
прилогу),	 који	 ће	 повезати	 ХЕ	 „Зворник“	
са	ТС	„Лозница“	и	ТС	„Ваљео	3“.Постојеће	
подземне	електроенергетске	мреже	средњег	
напона	и	трафостанице	у	обухвату	плана	се	
задржавају	 уз	 минималне	 корекције	 траса	
приликом	 земљаних	 радовау	 тротоарима,	
ради	 одржавања	 сигурносних	 растојања	 од	
других	инсталација.		

Постојећи	 подземни	 део	 далековода	
10	kV	се	задржава,	а	наземни	део	далековода	
10	 kV	 се	 укида	 и	 измешта	 у	 планирану	
кабловску	канализацију	чија	је	траса	дата	у	
графичком	прилогу.	Нове	далеководне	мреже	
10	kV	за	напајање	нових	трафостаница	(ТС-1	

и	 ТС-2)	 и	 повезивање	 у	 прстенасту	 мрежу	
планиране	 су	 у	 кабловској	 канализацији	
чија	 је	 траса	 дата	 у	 графичком	 прилогу.
Постојећа	 нисконапонска	 мрежа	 која	 се	
налази	у	средишњем	делу	обухвата	плана	од	
АБ	стуба	код	„Робних	Резерви“	до	АБ	стуба	
у	источном	делу	плана	се	укида	и	измешта	
у	кабловску	канализацију.	У	обухвату	плана	
планирана	 нисконапонска	 мрежа	 је	 межа	
кабловске	канализације	у	тротоарима	улица,	
и	на	тај	начин	су	обезбеђени	услови	за	развод	
нисконапонске	мреже.	

За	 напајање	 нових	 објеката	 планира	
се	 изградња	 две	 нове	 монтажно	 бетонске	
трафостанице	10/0,4	kV,	2x630	kVА,	за	које	су	
предвиђене	нове	 јединствене	парцеле	 јавне	
намене	 величине	 7,2x7м.	 Трафостанице	 су	
распоређене	тако	да	се	њихова	трафоподручја	
преклапају	на	удаљеностима	мањим	од	300м,	
као	што	 је	приказано	у	графичком	прилогу	
у	 виду	кругова	 са	полупречником	од	300м.	
Капацитет	 постојеће	 трафостанице	 „Робне	
Резерве“	 ако	 је	 могуће	 повећати	 за	 1x630		
kVА.	 Трафостанице	 су	 са	 три	 водне	 и	 две	
трафоћелије	у	блоку	високог	напона	тако	да	
је	омогућена	прстенаста	мрежа	по	принципу	
улаз-излаз	 као	 могућност	 прикључења	
острвских	 трафостаница	 	 индустријског	
типа	 за	 објекта	 са	 значајним	 потребама	 у	
напајању	електричном	енергијом.	Постојећа	
стубна	трафостаница	се	измешта	због	нове	
пројекције	 воденог	 канала.	 Локација	 ново	
планираних	 трафостаница	 приказана	 је	 на	
графичком	прилогу.

Јавна	расвета,	у	ново	пројектованим	
улицама	 у	 обухвату	 плана,	 планирана	 је	
светиљкама	 са	 натријумским	 сијалицама	
снаге	 150	 W	 или	 сасветиљкама	 са	 ЛЕД	
техником,	што	ће	бити	дефинисано	пројектом	
јавне	 расвете.	 Светиљке	 се	 монтирају	 на	
стубове	висине	10м,	са	просечним	распоном	
30м.	 Јавна	 расвета	 са	 независниммерењем	
потрошње	 ће	 се	 напајати	 из	 посебних	
ормарића	или	из	припадајућих	трафостаница,	
чији	ће	се	прикључци	обезбедити	са	посебног	
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извода	 у	 припадајућим	 трафостаницама	
(из	 старе	 или	 нове	 трафостанице)	 што	 ће	
се	 дефинисати	 пројектном	 документацијом	
јавне	расвете.	Трасе	нове,	планиране	расвете	
приказане	су	у	графичком	прилогу	ЕЕ	и	ТТ	
инфрастуктуре.	

5.3.3.Телекомуникације

Предметно	 подручје	 припада	
кабловском	 подручју	 бр.1,	 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.		Постојећа	ТТ	мрежа	задовољава	
тренутне	потребе	корисника.

Обзиром	да	у	обухвату	плана	постоје	
неизграђене	 парцеле,	 планира	 се	 доградња	
постојеће	 ТТ	 мреже	 и	 реконструкција	
постојеће.	 У	планираним	улицама	изместити	
постојеће	ТТ	каблове	из	планираног	коловоза	
у	планирани	тротоар.	

За	 подручје	 обухвата	 регулационог	
плана	потребно	је	изградити	малу	дигиталну	
централу	 -	 мини	 ИПАН	 ,,Индустријска	
зона,,		код	постојеће	телефонске	говорнице.	
Повезивање	 планираног	 мини	 ИПАН-а	
,,Индустријска	зона,,	на	постојећу	мрежу	је	
у	надлежности	,,Телеком	Србија”	АД.

Кроз	 новопланиране	 улице	 на	
подручју	 обухвата	 плана	 изградити	 	 ТТ	
кабловску	канализацију	која	се	састоји	од	2	
пе	цеви	пресека	50	мм	како	је	приказано	на	
графичком	прилогу	ЕЕ	И	ТТ	инфраструктуре.
За	 пословне	 објекте	 предвидети	 изводне	
ормаре	 ѕа	 унутрашњу	 монтажу,	 као	 и	
подземну	приступну	и	 разводну	мрежу.	На	
изводима	планирати	50%	резерве.

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.

5.3.4.Топлификација и 
гасификација

5.3.5.Топлификација  
        
На	 предметном	 обухвату	 нема	 инсталација	
ЈКП	 „Топлана-Лозница“.Нема	 ограничења	
за	 коришћење	 простора	 битних	 за	 израду	
предметног	Плана.		 	 	 	

5.3.6. Гасификација 

Предметна	„Производне	зона“	је	у	зони	
у	којој	је	изграђена	дистрибутивна	гасоводна	
мрежа.	При	изради	Плана,	инфраструктуру	
треба	 ускладити	 са	 дистрибутивном	
гасоводном	мрежом	и	условима	за	коришћење	
природног	гаса	као	и	другим	постојећимили	
планираним	 инфраструктурним	 системима	
и	урбанистичко-техничким	условима:

	 -	Није	 довољена	 изградња	 објеката	
високоградње	 у	 појасу	ширине	 3,0	 метара,	
око	 трасе	 гасовода,	 односно	 по	 1,5	 метара	
са	 обе	 стране	 осе	 гасовода.	 При	 извођењу	
било	каквих	радова	у	непосредној	близини	
овог	појаса	морају	се	предузети	строге	мере	
заштите	 гасовода	 од	 механичких	 и	 других	
оштећења	истог.

-	При	реконструкцији,	доградњи	или	
изградњи	објекта,	морају	се	предузети	мере	
заштите	 гасовода	 од	 оштећења,	 вршењем	
ручног	 откопа	 у	 појасу	ширине	 1,0	 метара	
око	 осе	 гасовода	 и	 без	 употребе	 тешких	
радних	 машина,	 као	 и	 потпуну	 заштиту	
унутрашњих	гасних	инсталација.

-	 Гасоводна	 мрежа,	 за	 кућне	
прикључке,	положена	је	на	дубинама	већим	
од	0,6	метара	са	уграђеном	обележавајућом	
траком.

-	 При	 паралелном	 вођењу	 или	
укрштању	са	гасоводом,	цевовода	који	служе	
за	транспорт	топлих	флуида,	исти	се	морају	
поставити	на	растојању	којим	се	обезбеђује	
да	температура	полиетиленске	цеви	гасовода	
не	буде	већа	од	20ºС.

-	При	паралелном	вођењу	водоводних	
цеви	 са	 гасоводом,	 минимално	 међусобно	
растојање	 је	 0,5	 метара.	 У	 изузетним	
случајевима	може	бити	и	мање,	али	не	мање	
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од	0,2	метра,	уз	предузимање	мера	заштите	
гасовода	од	оштећења.

-	 ТТ	 каблове	 полагати	 у	 складу	 са	
условима	и	прописима	из	области	ТТ	линија	
и	мрежа	(Сл.	лист	СФРЈ	бр.	36/86),	као	и	из	
Упутства	о	грађењу	и	одржавању	кабловских	
мрежа.

-	 При	 укрштању	 подземних	 водова	
са	 гасоводом,	минимално	 светло	 растојање	
износи	 0,2	 метра,	 уз	 предузимање	 мера	
заштите	гасовода	од	оштећења.

-	 У	 подручју	 у	 којем	 може	 доћи	 до	
померања	тла,	изазваног	извођењем	радова	
или	 других	 разлога,	 које	 би	 угрозило	
безбедност	 гасовода,	 морају	 се	 предузети	
одговарајуће	мере	заштите.

-	 Ископ	 и	 затрпавање	 у	 близини	
гасовода	вршити	искључиво	ручно

-	 При	 пројектовању	 и	 изградњи	
односно	 надоградњи	 објекта,	 морају	 се	
обезбедити	 услови	 за	 несметану	 природну	
вентилацију	 заједничког	 степенишног	
простора,	 остављањем	 вентилационог	
отвора,	димензија	400	х	400	mm	у	највишој	
тачки	 простора,	 а	 у	 циљу	 безбедног	
функционисања	 будуће	 заједничке	
унутрашње	гасне	инсталације.

-	 Подносилац	 захтева,	 односно	
извођач	радова	сноси	све	трошкове	настале	
оштећењем	 гасовода	 и	 друге	 трошкове	
санације	 последица	 насталих	 оштећењем	
гасовода.	

5.4. Биланс површина

Биланс	 површина	
у	 обухвату	 плана	
површине	262430 м²

Планирана	намена Површина
m²

Заступљеност	 у	
обухвату	плана%

Укупно	m²

Површине	 за	 јавне	
намене

Саобраћајне	површине 45470 17,33 64586

Комуналне	површине 148 0,06
Зеленило 13899 5,30

Канал 5069 1,93

Површине	 за	 остале	
намене

Комерцијални	садржаји 70491 26,86 197844

Лака	индустрија,	
грађевинарство,	занатска		
производња	и	складишта

127353 48,53

VI ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1.	ОПШТА	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА	 	

 1.1.Уводно разматрање

	 Правилима	 грађења	 дефинисани	 су	
услови	и	елементи	урбанистичке	регулације	
у	 процесу	 имплементације	 урбанистичког	
плана.	 Сва	 правила	 која	 су	 дефинисана	
у	 наредним	 поглављима,	 дата	 су	 као	
максималне	 могућности,	 док	 се	 конкретни	
услови	 за	 изградњу	 дефинишу	 на	 основу	
садејства	свих	параметара	заједно.

1.2. Намена     
       
	 У	оквиру	плана	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	
основна	намена	и	компатибилна	намена	као	
функције	планиране	на	неком	простору.	
	 Основна	 намена	 у	 оквиру	 Плана	 је	
Производне	 делатности,	 а	 компатибилна	
намена	је	Комерцијални	садржаји.	 	



Број	811.	09.	2015. СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	23

	 Овим	 планом	 се	 дефинише	 основна	
намена	 али	 и	 могућност	 комбиновања	
компатибилних	намена	са	основном	наменом.	
У	оквиру	сваке	зоне	дефинисаће	се	намена	
и	 активности	 које	 се	 могу	 обављати	 на	
појединачним	парцелама	и	објектима	и	то	као	
основне	и	као	компатибилне	намене.	Објекат	
компатибилне	 намене	 може	 се	 градити	
као	 монофункционалан	 на	 површинама	
планираним	 за	 друге	 доминантне	 намене	
или	као	вишефункционалан	под	условом	да	
својом	компатибилном	функцијом	не	ремети	
основну	функцију	намене	у	којој	се	налази.

Планиране	 пословне	 комплексе	
формирати	 тако	 да	 се	 репрезентативнији	
објекти	 лоцирају	 до	 улице	 а	 мање	
атрактивни,	 производни	 или	 помоћни	
објекти	у	дубини	комплекса.	 	
	 Објекти	се	могу	градити	у	класичној	
или	 монтажној	 конструкцији	 са	 акцентом	
на	 њихово	 архитектонско	 обликовање	
и	 просторно	 уређење	 свих	 слободних	
површина.	 Приликом	 изградње	 објеката	
препоручује	 се	 употреба	 ватротпорних	 и	
чврстих	материјала.

1.3.Правила грађења за блокове

Блок	 је	 простор	 у	 постојећем	 или	
планираном	 урбаном	 ткиву	 дефинисан	
регулационом	 линијом	 која	 раздваја	
површину	 јавне	 намене	 од	 простора	
намењеног	за	изградњу	(површине	за	остале	
намене).

1.4.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	грађевинских	
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	 форми-
рају	 на	 основу	 урбанистичких	 параметара	
дефинисаних	 за	 одрђени	 тип	 изградње	 и	
намену;

-	 поделом	 се	 не	 могу	 формирати	
парцеле	 испод	 дозвољених	 минималних	
урбанистичких	 параметара.Две	 или	 више	
постојећих	парцела	могу	се	спајати	у	једну	
грађевинску	 парцелу	 (парцелација)	 под	
следећим	условима:	

-	спајање	се	може	врешити	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	дефинаисане	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	
односно	уређају	ради	одржавања.

1.5. Правила грађења за објекте

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,	
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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.

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.

У	 односу	 на	 грађевинске	 линије	
објекта	 према	 границама	 суседних	 бочним	
парцела	објекти	могу	бити	постављени	као	
слободностојећи	објекти.

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.

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,	
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	 -	 0,90	 м,	 али	 укупна	 површина	
грађевинских	елемената	не	може	прећи	50%	
уличне	фасаде	изнад	приземља;

-на	 делу	 објекта	 према	 бочном	
дворишту	 претежно	 северне	 и	 јужне	
оријентације	као	и	према	задњем	дворишту	
-	0,90	м,	али	укупна	површина	грађевинских	
елемената	не	може	прећи	30%	бочне	фасаде	
изнад	приземља;

Грађевински	 елементи	 на	 нивоу	
приземља	 могу	 прећи	 грађевинску	 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;

-браварске	 конзолне	 надстрешнице	
у	 зони	 приземне	 етаже	 -	 2,00	 м	 по	 целој	
ширини	објекта	са	висином	изнад	3,00	м;

	-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	 прекорачити	 урбанистички	 параметри	
и	 морају	 се	 поштовати	 сви	 други	 услови	
дефинисани	 посебним	 правилима	 за	
одређени	 тип	 изградње	 и	 намену	 парцеле.	
Нулта	 кота	 терена	 је	 кота	 испред	 улаза	 у	
објекат.
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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	
максимално	0,20	м	виша	од	коте	тротоара		
	 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	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);

-максимална	 висина	 објекта	 је	
дефинисана	 посебним	 правилима	 грађења.	
Изузетно	 максимална	 висина	 објекта	 може	
бити	већа	од	висине	дефинисане	у	посебним	
правилима	грађења	у	случају	да	је	условљена	
технолошким	процесом.

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.

Дозвољена	 је	 фазна	 изградња.	 На	
постојећим	 стамбеним	 објектима	 на	 к.п.	

790/1,	790/2,	777/1	дозвољена	је	адаптација	и	
санација	до	привођења	парцела	планираној	
намени.

Препоручује	 се	 коришћење	
обновљивих	 извора	 енергије	 (соларних	
система	 -	 соларни	 колекторски	 системи,	
системи	 са	 фотонапонским	 панелима)	
за	 сопствене	 потребе	 и	 комерцијалну	
производњу	 електричне	 и	 топлотне	
енергије.

1.6.Приступ објекту

Парцела	или	привредни	комплекс		који	
чини	 једна	или	више	катастарских	парцела	
мора	имати	приступ	на	пут	(јавна	површина	
или	пут	у	поседу	приватних	лица,	са	правом	
службености	 или	 сукорисничким	 правом	
или	преко	дуге	парцеле	истог	власника).

Најмања	 ширина	 приступног	 пута	
(пролаза)	је	6,00	м.

Технички нормативи за приступ 
ватрогасног возила

Објектима	 обезбедити	 приступ	 за	
ватрогасна	возила	у	складу	са	Правилником	
о	 техничким	 нормативима	 за	 приступне	
путеве,	 окретнице	 и	 уређене	 платое	 за	
ватрогасна	 возила	 у	 близини	 објеката	
повећаног	 ризика	 од	 пожара	 (Службени	
грасник	СРЈ	бр.8/95).

Приступни	пут	за	ватрогасна	возила	
има	следеће	карактеристике:

-	 најмања	 ширина	 коловоза	 за	
једносмерно	 кретање	 возила	 је	 3,50	 м	 а	 за	
двосмерно	6,00	м		 -	 унутрашњи	 радијус	
кривине	је	7,00	м	,	а	спољашњи	10,50	м

-	 успон	 нагиба	мањи	 од	 12%	 ако	 се	
коловоз	не	леди,	а	ако	се	леди	мањи	од	6%	

1.7.Паркирање    
      
	 Паркирање	 путничких,	 теретних	 и	
других	 возила	 се	 обезбеђује	 на	 сопственој	
парцели,	 према	 дефинисаним	нормативима	
за	прорачун	потребног	броја	паркинг	места	
или	у	оквиру	привредног	комплекса.

Општи	 нормативи	 за	 прорачун	
потребног	броја	паркинг	места:	 	 	
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-	индустријски	објекти....................................
...................................1	п.м.	на	20	запослених

-	пословни,	административни	објекти	
или	простори................	1	п.п.	на	60	м2	БРГП

-	тржни	центар..1	п.п.	на	55	м2	БРГП
-	 ресторани	 и	 други	 угоститељски 

објекти.........................................1	 п.м.	 на	 2	
стола	са	4	столице

	-	за	трговину.........................................
.............	1	п.м.	на	50	м2	продајног	простора

-	за	шопингмолове	и	супермаркете.....
................	1	п.м.	на	50	м2	продајног	простора

1.8. Обликовање фасаде 
Прозори	 и	 врата	 на	 уличној	 фасади	

морају	бити	усклађени	по	типу	и	модуларној	
ширини.		

У	 пројектној	 документацији	 мора	
бити	дефинисана	боја	фасаде	објекта	која	не	
може	бити	флуоресцентна,	шарена	и	сл.	

1.9.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.	 Грађевинске	 парцеле	 на	 којима	 се	
налазе	индустријски	објекти	и	остали	радни	
и	 пословни	 објекти	 индустријских	 зона	
(складишта,	радионице	и	сл.)	као	и	објекти	
јавних	намена	могу	 се	 ограђивати	 зиданом	
оградом	висине	до	2,20	м.

1.10.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.

Заштитно	 зеленило	 у	 привредним	
комплексима

Обавезно	 је	 формирање	 заштитног	
зеленила	 у	 оквиру	 сопственог	 комплекса	
привредних	 делатности	 према	 јавним	
површинама	 и	 површинама	 (парцелама)	
друге	 намене	 (јавне	 службе,	 вегетација	
речне	 обале,	 државног	 пута	 или	 друге	
саобраћајнице)	 у	 оквиру	 ‘’зоне	 индустрије	
и	 грађевинских	 делатности,	 пословне,	
услужно-комерцијалне	 зоне	 или	 привредне	
зоне	у	насељу’’	као	заштитни	појас	зеленила	
чије	 су	 ширине	 и	 друге	 карактеристике	
утврђене	у	посебним	правилима	грађења.	
Главна	 функција	 зелених	 површина	 је	
стварање	 повољне	 микроклиме	 и	 заштита	
од	 прашине	 и	 гасова.	Избор	 биљних	 врста	
се	 одређује	 према	 карактеристикама	
производње.	 Засади	 треба	 да	 буду	 отпорни	
на	гасове,	дим,	прашину.	У	зони	производних	
објеката	зеленило	треба	да	омогући	изолацију	
главних	административних	и	јавних	објеката,	
главних	пешачких	праваца,	да	одвоји	платое	
за	миран	одмор.	У	оквиру	заштитног	зеленила	
могу	се	градити	инфраструктурни	објекти	и	
водови	електроенергетике,	гаса,	водовода	и	
канализације.		 	 	 	 	
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 1.11. Кретање хендикепираних и 
других лица са посебним потребама

У	 јавним	 објектима,	 обавезно	 је	
постављање	лифта	за	све	спратности	изнад	
приземља.	 Приступи	 овим	 и	 објектима	 у	
којима	 се	 пружају	 и	 друге	 врсте	 услуга	
(трговине,	 сервиси	 и	 сл.)	 морају	 бити	
обезбеђени	у	складу	са	важећим	прописима	
за	 кретање	 хендикепираних	 и	 лица	 са	
посебним	 потребама.	 (Правилник	 о	
техничким	 стандардима	 приступачности	
“Сл.	Гласник	РС”	број	46/2013)

1.12. Објекти без одобрења за 
градњу

У	 поступку	 утврђивања	 услова	
за	 објекте	 без	 одобрења	 за	 изградњу	 или	
супротно	 одобрењу	 за	 градњу,	 мора	 се	
поштовати	важећи	правилник	о	легализацији	
или	закон	о	планирању	и	изградњи	(део	који	
се	односи	на	легализацију)

1.13. Постојећи објекти

Дозвољена	 је	 фазна	 изградња.	
Грађевинске	 линије	 постојеђих	 објеката	
се	 задржавају.	 У	 случају	 да	 се	 постојећи	
објекат	 или	 део	 објекта	 налази	 у	 простору	
између	 планиране	 грађевинске	 линије	
и	 регулационе	 линије,	 у	 случају	 да	 се	
објекат	 налази	 у	 зони	 заштите	 далековода	
и	постојећи	објекти	који	нису	одговарајуће	
намене,	 објекат	 се	 задржава	 уз	 могућност	
инвестиционог	одржавања	објекта	или	дела	
објекта	који	прелази	грађевинску	линију.	У	
случају	 замене	 објекта	 или	 реконструкције	
већег	обима	објекат	се	мора	градити	према	
правилима	за	нове	објекте	и	мора	се	поставити	
дефинисана	грађевинска	линија.	У	простору	
између	 грађевинске	 и	 регулационе	 линије	
дозвољено	 је	 постављање	 портирница,	
инфраструктурних	објектата	(трафостаница	
и	сл.)

1.14. Зона заштите испод 
далековода

У	 близини	 или	 испод	 будућег	
двоструког	 110	 kV	 далековода	 	 са	
заштитним	 појасом	 	 могућа	 је	 изградња	
објеката	 уз	 сагласност	 ЈП	 „Електромрежа	
Србије“.	 Сагласност	 се	 дели	 на	 Елаборат	

који	 инвеститор	 будућух	 објеката	 треба	
да	 обезбеди,	 у	 коме	 је	 дат	 тачан	 опис	
планираног	 далековода	 и	 објеката	 које	
се	 граде	 испод	 или	 у	 његовој	 близини,	 уз	
задовољење	 прописаних	 закона	 и	 прописа.
Објекти	 за	 сталан	 боравак	 људи	 ,	 по	
препоруци	 ЈП	 „Електромрежа	 Србије“,	 да	
буде	минимално	удаљен	30м	од	осе	110	kV	
далековода.	 Растојање	 будућих	 објеката,	
пратеће	 инфраструктуре	 и	 инсталација	
од	 било	 ког	 дела	 стуба	 далековода	 да	 буде	
10м.	 испод	 и	 у	 близини	 далековода	 не	 сме	
се	 садити	 високо	 дрвеће	 које	 се	 својим	
растомможе	приближити	на	мање	од	5м	од	
проводника	далековода	напонског	нивоа	110	
kV.	Детаљнији	 услови	 у	 погледу	изградње,	
уређења,	 прописа	 и	 закона	 за	 изградњу	
објеката	у	близини	110	kV	далековода	дати	су	
у	условима	које	је	издало	ЈП	„Електромрежа	
Србије“	бр.	III-18-04-380ВА/1.

За	постојеће	објекте	са	Одобрењем	за	
изградњу	дозвољено	 је	 само	инвестиционо	
одржавање.

2.	ПОСЕБНА	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА

2.1.	 ПРОИЗВОДНЕ	 ДЕЛАТНОСТИ		
(СЕМ	 ТЕШКЕ	 ИНДУСТРИЈЕ),	
ГРАЂЕВИНАРСТВО,	 ЗАНАТСКА	 И	
МАНУФАКТУРНА	 ПРОИЗВОДЊА,	
СКЛАДИШТА	И	СЛИЧНЕ	ДЕЛАТНОСТИ	

Намене:

-	 лака	 индустија	 (рехрамбена	
индустрија, текстилна	индустрија, декстилна	
индустрија, дуванска	 индустрија, графичка	
индустрија и индустрија	 грађевинских	
материјала)

	-	грађевинарство		 	 	 	 	
                
-	занатска	и	манифактурна	производња	

-	складишта

-	сервиси

-	и	друге	компатибилне	намене	



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	28

Становање	није	дозвољено.

Дозвољене	су	следеће	делатности:

	 -	 Лака	 индустрија	 (прера-ђивачка)	
обухвата	 низ	 индустријских	 грана	 које	
своју	 производњу	 базирају	 на	 средствима	
за	 потрошњу.	 Ту	 спадају:	 прехрамбена	
индустрија,	 текстилна	 индустрија,	
индустрија	 коже,	 гуме	 и	 обуће,	 индустрија	
дувана,	лака	хемијска	индустрија,	индустрија	
намештаја	 као	 и	 фабрике	 за	 производњу	
целулозе	и	папира.

-		 Грађевинарство

-	 Сервиси	 за	 поправку	 возила	 и	
механизације

-		 Магацински	и	складишни	простор

-		 Трговина	на	велико	и	мало

-		 Пословне	функције	и	услуге

-		 Енергетски	и	комунални	објекти

-	 Саобраћајни	 терминали,	 паркинзи,	
гараже.

	 Правила	 грађења	 важе	 за	 сваки	
привредни	комплекс	који	чини	 јединствену	
функционалну	 целину	 заједно	 са	 свим	
пратећим	 и	 помоћним	 објектима	 а	 који	
функционишу	или	се	планирају	на	једној	или	
више	катастарских	парцела	које	су	у	истом	
власништву.	Дефинисани	параметри	морају	
бити	 задовољени	 у	 оквиру	 максималних	
дозвољених	 могућности	 при	 свакој	 новој	
изградњи,	при	чему	се	сви	параметри	могу	
применити	на:

	 -	 једној	 парцели,	 уколико	 се	 цео	
привредни	 комплекс	 планира	 на	 једној	
парцели

	 -	 на	 више	 катастарских	 парцела,	
уколико	 се	 привредни	 комплекс	 планира	
на	 више	 катастарских	 парцела	 које	 су	 у	
истом	власништву,	у	том	случају	се	потребе	
за	 паркирањем	 и	 	 озелењавањем	 могу	
задовољити	у	оквиру	комплекса

2.1.1. Правила парцелације

Минимална	 површина	 парцеле	 за	
веће	индустријске	комплексе	...........	3000м²

Минимална	 ширина	 парцеле…
....................................................................20м

Изузетно	на	парцелама	које	су	мање	
од	 дозвољених	 могућа	 је	 изградња	 под	
следећим	условима:

-	 да	 минимална	 површина	 парцеле	
није	мања	од	10	ари	за	нове	објекте	(ширина	
фронта	 20	 м)	 и	 7	 ари	 за	 изграђене	 објекте	
где	је	могућа	реконструкција	и	доградња	до	
дефинисаних	параметара

-	да	парцела	има	приступ	на	пут(јавна	
површина	или	пут	у	поседу	приватних	лица,	
са	правом	службености	или	сукорисничким	
правом	 или	 преко	 дуге	 парцеле	 истог	
власника).

-	да	се	могу	градити	само	пословни,	
услужни,	јавни	и	комерцијални	објекти

2.1.2. Приступи парцелама  
       
Парцела	или	привредни	комплекс		који	чини	
једна	или	више	катастарских	парцела	мора	
имати	приступ	на	пут	(јавна	површина	или	
пут	 у	 поседу	 приватних	 лица,	 са	 правом	
службености	 или	 сукорисничким	 правом	
или	преко	дуге	парцеле	истог	власника).

Најмања	 ширина	 приступног	 пута	
(пролаза)	је	6,00	м.

Унутар	једног	производног	комплекса	
који	има	своју	јединствену	парцелу	саобраћај	
се	обавља	интерним	саобраћајницама.

2.1.3. Услови за изградњу објеката

Индекс/степен	искоришћености:

-максималан	 индекс/степен	 иско-
ришћености	на	парцели	површине:

	 до	0,5hа..............................70%
	 од	0,5hа	до	1hа...................60%
	 од	1hа	до	3hа......................50%
	 преко	3hа...........................40%
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Висинска регулација:

-максимална	 спратност	 објекта	 за	
управне	 зграде	 или	 део	 објекта	 до	 улице		
По+П+2	(подрум,	приземље,	2	спрата)

-максимална	 висина	 објекта	 се	
прилагођава	 делатностима	 и	 технолошким	
потребама	уз	поштовање	павила	за	удаљеност	
од	међа	

Хоризонтална регулација:

Грађевинска	 линија	 за	 сваку	
катастарску	 парцелу	 је	 приказана	 на	
графичком	 прилогу,,План	 саобрачаја,	
регулације	и	нивелације”.

-	Удаљеност	објеката	(новоизграђених	
или	 доградње)	 од	 бочних	 и	 задње	 границе	
грађевинске	 парцеле	 одређује	 се	 према	
висини	објекта	 тако	да	износи	најмање	1/3	
висине	 објекта,	 као	 и	 минималној	 ширини	
слободног	 простора	 којом	 се	 обезбеђује	
противпожарни	пут	али	не	мање	од	3,5м	

-	 Међусобна	 удаљеност	 објеката	 на	
суседним	 парцелама	 (комплексима)	 износи	
најмање	 висине	 вишег	 објекта	 и	 не	 може	
бити	мања	од	3,5	м

-	Дозвољено	је	одступање	уколико	је	
суседна	грађевинска	парцела	функционални	
део	 јединственог	 привредног	 комплекса	
и	 уколико	 је	 то	 условљено	 технолошким	
процесима	на	суседним	парцелама

-	 Распоред	 и	 удаљеност	 објеката	
унутар	 комплекса	 (парцеле)	 зависи	 од	
технолошког	 процеса.	 Могућа	 је	 изградња	
објеката	 у	 низу	 ако	 то	 технолошки	 процес	
производње	 захтева	 и	 ако	 су	 задовољени	
услови	противпожарне	заштите

Кровови:
Код	 објеката	 великих	 габарита	

препоручују	се	равни	или	коси	кровови	који	
су	минималног	нагиба	6˚.	

2.1.4. Одводњавање
Одводњавање	 атмосферских	 вода	

са	 објекта	 није	 дозвољено	 преко	 суседних	
парцела.

2.1.5. Уређење слободних 
површина

Обавезно	 је	 формирање	 незастртих	
зелених	 површина	 на	 минимално	 20%	
површине	парцеле	односно	комплекса.

Уколико	 више	 парцела	 чини	
јединствен	 привредни	 комплекс	 истог	
власника,	 минималних	 20%	 зеленила	 се	
може	обезбедити	на	нивоу	целог	комплекса,	
при	 чему	 свака	 парцела	 у	 комплексу	 може	
имати	 већи	 или	 мањи	 проценат	 зеленила	
од	 планом	прописаног,	 али	 се	минимум	на	
нивоу	комплекса	мора	задовољити.

За	већ	изграђене	комлексе-парцеле	у	
оквиру	којих	није	обезбеђено	20%	зеленила,	
не	 може	 се	 дозволити	 изградња	 нових	
и	 доградња	 и	 надзиђивања	 постојећих	
објеката.	 Изузетно	 се	 може	 дозволити	
изградња,	 доградња	 и	 надзиђивање	 у	
циљу	побољшања	 услова	 заштите	животне	
средине,	 у	 обезбеђење	 минимално	 10%	
зелених	површина.

Обавезно	 је	 формирање	 заштитне	
тампон	 зелене	 зоне	 у	 оквиру	 сопствених	
привредних	 комплекса	 (парцела)	 према	
јавним	површинама,	речној	обали,	државном	
путу	 и	 другим	 саобраћајницама	 у	 ширини	
од	 минимум	 10,0	 м,	 а	 из	 услова	 Заштите	
животне	 средине	 заштитна	 тампон	 зона	
према	 становању	 је	 15м.	 Уколико	 постоје	
објекти	изграђени	са	грађевинском	дозволом	
у	том	појасу,	зелени	појас	тад	прекинути.

2.1.6. Паркирање

Паркирање	 путничких	 возила	 се	
регулише	у	оквиру	појединачних	комплекса	
и	то:	1паркинг	место	на	20	запослених	(или	
за	 производни,	магацински	и	 индустријски	
објекат		1паркинг	место	на	200	м2	корисног	
простора)

Паркирање	 теретних	 возила	 се	
регулише	 у	 оквиру	 појединачних	 комлекса	
а	 број	 паркинг	 места	 зависи	 од	 обима	
врсте	 транспорта	 за	 потребе	 делатности	
комплекса.

Могуће	 је	 формирање	 заједничког	
паркинга	 за	 више	 комплекса	 у	 оквиру	 кога	
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је	 неопходно	 обезбедити	 потребан	 број	
паркинг	места.

2.1.7. Интервенције на постојећим 
објектима

На	објектима	 затеченог	 становања	у	
радној	 зони	 могуће	 је	 само	 инвестиционо	
одржавање	 до	 привођења	 простора	
планираној	 намени,	 као	 и	 за	 затечене	
објекте	који	се	налазе	између	грађевинске	и	
регулационе	линије,а	за	објекте	који	се	налазе	
у	 зони	 заштите	 далековода	 дозвољена	 је	
доградња	и	реконструкција	према	условима	
ЕМС-а.

2.1.8. Изградња других објеката на 
парцели

На	 парцели	 се	 може	 градити	 више	
објеката	 основне	 и	 компатибилне	 намене.	
У	 оквиру	 основне	 намене	 дозвољена	 је	
изградња	 објеката	 компатибилне	 намене	
(магацини,	 надстрешнице,	 изложбени	
простор,	 простор	 за	 постројења	 и	 опрему,	
инфраструктурни	објекти).	Могућа	изградња	
интерних	саобраћајница	и	платоа.

2.1.9. Ограђивање

Парцеле	се	могу	ограђивати	зиданом	
или	 транспарентном	 оградом	 максималне	
висине	 2,20	 м.	 Ограде	 према	 јавним	
површинама	су	прозирне.	

2.2.	 КОМЕРЦИЈАЛНИ	 САДРЖАЈИ	
(УСЛУЖНО	ТРГОВИНСКЕ	ДЕЛАТНОСТИ,	
П О С Л О В Н О - К О М Е Р Ц И Ј А Л Н Е	
ДЕЛАТНОСТИ)У	ПРОИЗВОДНОЈ	ЗОНИ

Правила	 грађења	 се	 примењују	 за	
сваку	грађевинску	парцелу	односно	комплекс	
који	чини	јединствену	функционалну	целину	
заједно	 са	 свим	 пратећим	 и	 помоћним	
објектима	а	који	функционишу	као	целина	на	
једној	 или	 више	 катастарских	 парцела	 које	
су	 у	 истом	 власништву	 и	 имају	 заједничке	
међе.

Намена	објеката

-	 услужно-трговинске	 делатности	
(робне	куће,	тржни	центри,	занатски	центри,	
мегамаркети,	супермаркети)

-	пословно-комерцијалне	делатности

У	 овим	 зонама	 је	 могућа	 је	
изградња	комплекса	терциалних	(услужних	
делатности),	 услужног	 занатства,	
производног	 занатства,	 мањих	 стоваришта	
грађевинског	материјала.

Забрањено	 је	 становање,	 односно	
изградња	 стамбених	 објеката	 осим	
апартманских	 јединица	 за	 привремени	
боравак.

2.2.1. Правила парцелације

Минимална	 површина	 парцеле…
.................................................................600м²

Минимална	 ширина	 парцеле…
....................................................................20м

2.2.2. Приступи парцелама

Парцела	или	привредни	комплекс		који	
чини	 једна	или	више	катастарских	парцела	
мора	имати	приступ	на	пут	(јавна	површина	
или	пут	у	поседу	приватних	лица,	са	правом	
службености	 или	 сукорисничким	 правом	
или	преко	дуге	парцеле	истог	власника).		 	
	 	 Најмања	 ширина	 приступног	
пута	(пролаза)	је	6,00	м.

2.2.3. Услови за изградњу објеката

Индекс/степен	искоришћености:

-максималан	 индекс/степен	
искоришћености	на	парцели…...............60%

Уколико	 парцеле	 чине	 јединствен	
привредни	 комплекс	 истог	 власника,	
максимални	 индекс	 искоришћености	 се	
може	 применити	 на	 цео	 комплекс	 при	
чему	 свака	 парцела	 која	 представља	 део	
комплекса	може	имати	већи	или	мањи	индекс	
искоришћености	од	планом	прописаног
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Висинска регулација:

-максимална	 спратност	 објекта	 за	
управне	 зграде	 или	 део	 објекта	 до	 улице		
По+П+2	(подрум,	приземље,	2	спрата)

Хоризонтална регулација:
Грађевинска	 линија	 за	 сваку	

катастарску	 парцелу	 је	 приказана	 на	
графичком	 прилогу	 ,,План	 саобрачаја,	
регулације	и	нивелације”.

-	Удаљеност	објеката	(новоизграђених	
или	 доградње)	 од	 бочних	 и	 задње	 границе	
грађевинске	 парцеле	 одређује	 се	 према	
висини	објекта	 тако	да	износи	најмање	1/3	
висине	 објекта,	 као	 и	 минималној	 ширини	
слободног	 простора	 којом	 се	 обезбеђује	
противпожарни	пут	али	не	мање	од	3,5м	

-	 Међусобна	 удаљеност	 објеката	 на	
суседним	 парцелама	 (комплексима)	 износи	
најмање	 висине	 вишег	 објекта	 и	 не	 може	
бити	мања	од	3,5	м

-	Дозвољено	је	одступање	уколико	је	
суседна	грађевинска	парцела	функционални	
део	 јединственог	 привредног	 комплекса	
и	 уколико	 је	 то	 условљено	 технолошким	
процесима	на	суседним	парцелама

Кровови и поткровља:
Код	 објеката	 мањих	 габарита	 и	

веће	 спратности	 (пословни	 објекти-куле,	
административне	зграде	и	сл.)	препоручују	
се	 коси	 кровови,	 нагиба	 кровних	 равни	 до	
највише	 40˚.	 Уколико	 су	 објекти	 великих	
габарита	 и	 мале	 спратности	 (мегамаркети,	
супермаркети,	 тржни	 центри	 и	 сл.),	
препоручују	се	равни	или	коси	кровови	који	
су	минималног	нагиба	6˚.		

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.

2.2.4. Одводњавање

Одводњавање	 атмосферских	 вода	
са	 објекта	 није	 дозвољено	 преко	 суседних	
парцела.

2.2.5.Уређење слободних површина

Обавезно	 је	 формирање	 незастртих	
зелених	 површина	 на	 минимално	 20%	
површине	парцеле	односно	комплекса.

Уколико	 више	 парцела	 чини	
јединствен	 привредни	 комплекс	 истог	
власника,	 минималних	 20%	 зеленила	 се	
може	обезбедити	на	нивоу	целог	комплекса,	
при	 чему	 свака	 парцела	 у	 комплексу	 може	
имати	 већи	 или	 мањи	 проценат	 зеленила	
од	 планом	прописаног,	 али	 се	минимум	на	
нивоу	комплекса	мора	задовољити.

За	већ	изграђене	комлексе-парцеле	у	
оквиру	којих	није	обезбеђено	20%	зеленила,	
не	 може	 се	 дозволити	 изградња	 нових	
и	 доградња	 и	 надзиђивања	 постојећих	
објеката.	 Изузетно	 се	 може	 дозволити	
изградња,	 доградња	 и	 надзиђивање	 у	
циљу	побољшања	 услова	 заштите	животне	
средине,	 у	 обезбеђење	 минимално	 10%	
зелених	површина.

Обавезно	 је	 формирање	 заштитне	
тампон	 зелене	 зоне	 у	 оквиру	 сопствених	
привредних	 комплекса	 (парцела)	 према	
јавним	површинама,	речној	обали,	државном	
путу	 и	 другим	 саобраћајницама	 у	 ширини	
од	 минимум	 10,0	 м,	 а	 из	 услова	 Заштите	
животне	 средине	 заштитна	 тампон	 зона	
према	 становању	 је	 15м.	 Уколико	 постоје	
објекти	изграђени	са	грађевинском	дозволом	
у	том	појасу,	зелени	појас	тад	прекинути.

2.2.6. Паркирање
Капацитет	 паркинг	 места	 за	

комерцијалне	 делатности	 за	 новоизграђене	
објекте	је:

за	трговину…........................1	паркинг	
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	шопинг	молове,	хипермаркете….1	
паркинг	место	на	50м2	продајног	простора

за	тржни	центар.....	1	паркинг	место	
на	55м2	БРГП



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	32

2.3.	 ПРАВИЛА	 ГРАЂЕЊА	 ЗА	 ЈАВНО	
ЗЕЛЕНИЛО	

2.3.1. Правила уређења
Зелени	коридори

Зелене	коридоре	је	могуће	поставити,	
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,	
увжаавати	правце	пешачког	и	бициклистичког	
кретања.	Заштитни	путни	појас	озеленити.

2.3.2. 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.

-	 Код	 нових	 зелених	 коридора	
дозвољено	 је:	 садња,	 провлачење	
бициклистичких	и	пешачких	стаза,	подизање	
места	 за	 одмор,	 угоститељских	 објеката,	
надстрешница	на	површини	до	5%	површине	
коридора,	 изградња	 спортских	 објеката,	
подизање	паркова.

-	 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	 панова.	 Постављање	 ових	
објеката	се	уређује	општинском	одлуком.

2.4.	 СТАНИЦЕ	 ЗА	 СНАБДЕВАЊЕ	
ГОРИВОМ

У	оквиру	комплекса	(парцела)	могућа	
изградња	за	станице	за	снабдевање	горивом	

и	 уколико	 се	 укаже	 потреба,	 јединица	
локалне	 самоуправе	може	 условити	 израду	
урбанистичког	пројекта.	Она	може	садржати:	
објекат	 бензинске	 станице	 и	 станице	 за	
ТНГ;	продавницу;	ресторан;	надстрешницу;	
подземни	 резервоар	 за	 гориво;	 острва	 са	
аутоматима;	аутоперионицу;	манипулативни	
и	паркинг	простор.

За	 изградњу	 бензинских	 станица	
важе	следећи	услови:

-	 морају	 се	 осигурати	 сви	 учесници	
у	 саобраћају,	 заштитаживотне	
средине,	 спровести	 заштита	 од	
пожара	и	експлозија	и	да	објекат	буде	
величином	 и	 положајем	 прилагођен	
околини

-	 минимална	 површина	 парцеле	
за	 бензинску	 станицу	 је	 20	 ари,	 а	
комплекс	 мора	 имати	 два	 приступа	
(улаз	и	излаз)	на	јавну	саобраћајницу

-		 максимална	 спратност	 објекта	
бензинске	станице	је	Пр+1	(приземље,	
спрат)

-		 максимални	 индекс	 заузетости	 је	
30%

-		 за	 изградљу	 станица	 само	 за	 течни	
гас	минимална	површина	је	10	ари

-	 у	 оквиру	 комплекса	 обезбедити	
минимално	 20%	незастртих	 зелених	
површина

-		 при	 изградњи	 бензинских	 станица	
посебну	 пажњу	 посветити	 мерама	
заштите	 подземних	 вода	 од	
евентуалног	 изливања	 моторних	
горива

3.	 МРЕЖЕ	 И	 ОБЈЕКТИ	 ИНФРА-
СТРУКТУРЕ

3.1.ПЛАН	САОБРАЋАЈА

	 Предвиђа	 се	 реконструкција	
Бањског	пута	и	изградња	секундарне	мреже	
саобраћница	 како	 је	 дато	 на	 прилогу	План	
саобраћаја,	регулације	и	нивелације.
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	 Колски	 прилази	 са	 планираним	
садржајима	су	из	поменутих	улица.

	 Паркирање	за	планиране	садржаје	
је	предвиђео	у	оквиру	сваке	парцеле

	 Коловозну	 конструкцију	 при	
реконструкцији	 предвидети	 са	 савременим	
коловозним	 застором	 на	 одговарајућој	
подлози	 за	 одговарајуће	 саобраћајно	
оптерећење.	Пешачке	површине	предвидети	
са	завршним	слојем	од	бетонских	елемената	
или	 асфалт-бетоном	 на	 одговарајућој	
подлози.

3.1.1.Железнички саобраћај

На	 основу	 развојних	 планова	
“Железнице	 Србије”	 ад,	 као	 и	 према	
Просторном	 плану	 Републике	 Србије	
(Службени	 гласник	 РС,	 број	 88/2010),	
планира	се:

1.	Ревитализација	и	електрификација	
железничке	пруге	-	Шабац	-	Распутница	Доња	
Борина	-	државна	граница	-	(Зворник	Нови)	
са	 изградњом	 капацитета	 за	 повезивање	
значајних	корисника	железничких	услуга.

2.	 Задржавање	 земљишта	 на	 којем	
“Железнице	Србије”	ад	има	право	коришћења	
као	и	коридоре	свих	раније	укинутих	пруга	
са	 циљем	 обнове	 уз	 предходно	 утврђену	
оправданост.	 Приликом	 израде	 предметног	
Плана	 не	 планирати	 претварање	 пружног	
земљишта	у	градско	грађевинско	земљиште	
већ	 исто	 мора	 остати	 са	 наменом	 за	
железнички	саобраћај.

3.	 Могуће	 је	 планирати	 уређење	
предметног	 простора	 са	 леве	 стране	
железничке	 пруге	 Рума	 -	 Шабац	 -	
Распутница	Доња	Борина	-	државна	граница	
-	(Зворник	Нови),	од	наспрам	км	54+562	до	
наспрам	 55+312,	 ван	 границе	 железничког	
земљишта.

4.	Могуће	је	планирати	реконструкцију	
друмске	саобраћајнице	паралелно	са	пругом	
али	 тако	 да	 размак	 између	 железничке	
пругеи	пута	 буде	 толики	да	 се	између	њих	
могу	 поставити	 сви	 уређаји	 и	 постројења	
потребни	 за	обављање	саобраћаја	на	прузи	
и	путу,	стим	да	износи	8	метара	рачунајући	

од	осовине	најближег	колосека	до	најближе	
тачке	горњег	строја	пута.

5.	 Приликом	 израде	 предметног	
Плана	не	планирати	нове	укрштаје	друмских	
саобраћајница	 са	 постојећом	 железничком	
пругом,	већ	саобраћајне	токове	усмерити	на	
постојеће	 путне	 прелазе	 у	 км	 54+417	 и	 км	
55+312.

6.	Предметним	Планом	путни	прелаз	
у	 км	 55+312	 се	 планира	 као	 денивелисан,	
изградњом	 друмског	 подвожњака	 или	
хадвожњака.

6.1.	 При	 планирању	 денивелисаног	
укрштаја	друмске	саобраћајнице	и	предметне	
пруге	изградњом	друмског	надвожњака,	сви	
елементи	 објеката	 морају	 бити	 усклађени	
са	 елементима	 пруге	 на	 којој	 се	 објекат	
планира.

-	 Висина	 доње	 ивице	 конструкције	
друмског	 надвожњака	 изнад	 железничке	
пруге	мерено	од	горње	ивице	шине,	не	сме	
бити	мања	од	7,30	метара.

-	Најближа	ивица	стуба	надвожњака	
мора	 бити	 на	 удаљености	 3,5	 метара	 од	
осовине	најближег	колосека.

6.2.	 При	 планирању	 денивелисаног	
укрштаја	друмске	саобраћајнице	и	предметне	
пруге	изградњом	друмског	надвожњака,	сви	
елементи	 објекта	 морају	 бити	 усклађени	
са	 елементима	 пруге	 испод	 које	 се	 објекат	
планира.

-	 Висина	 светлог	 отвора	 изнад	
коловоза	не	сме	бити	мања	од	4,5	метара.

-	 Колосеци	 на	 подвожњаку	 морају	
бити	у	туцаничком	застору.

6.3.	Сви	остали	елементи	за	изградњу	
друмског	надвожњака	или	подвожњака	биће	
дефинисани	 у	 оквиру	 посебих	 техничких	
услова	“Железнице	Србије”	ад.

7.	Пре	 дефинисања	 саобраћајница	 у	
предметном	Плану,	потребно	 је	се	за	сваки	
планирани	 укрштај	 градске	 и	 железничке	
инфраструктуре	 појединачно,	 прибави	
сагласност	“Железнице	Србије”	ад,	што	је	у	
складу	са	чланом	49.	Законао	железници.

8.	 Изградњу	 појединачних	 објеката	
могуће	је	планирати	изван	инфраструктурног	
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појаса	 ширине	 25	 метара,	 а	 индустријске	
објекте	 планирати	 не	 ближе	 од	 50	 метара	
рачунајући	од	се	крајњег	колосека.

9.	 Планирани	 објекти	 не	 смеју	
својом	 изградњом	 нити	 експлоатацијом	
угрозити	безбедност	одвијања	железничког	
саобраћаја.

10.	 Приликом	 уређења	 предметног	
простора	 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	 и	
справе	 које	 бојом,	 обликом	 или	 светлошћу	
смањују	 видљивост	 железничких	 сигнала	
или	 које	 могу	 довести	 у	 забуну	 раднике	 у	
вези	значења	сигналних	знакова.

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

12.	У	инфраструктурном	појасу	могу	
се	постављати	каблови,	 електрични	водови	
ниског	 напона	 за	 осветљавање,	 тлеграфске	
и	 телефонске	 ваздуше	 линије	 и	 водови,	
трамвајски	и	тролејбуски	контактни	водови	
и	 постројења,	 канализације	 и	 цевоводи	 и	
други	видови	ислични	објекти	и	постројења	
на	 основу	 издате	 сагласности	 управљача	
инфраструктуре,	 која	 се	 издаје	 у	 форми	
решења.

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

14.	При	изради	техничке	(пројектне)	
документације	 за	 градњу	 објеката	 у	
заштитном	 пружном	 појасу	 као	 и	 за	 сваки	
продор	 комуналне	 инфраструктуре	 кроз	
труп	 железничке	 пруге	 (цевовод,	 гасовод,	
оптички	 и	 електроенергетски	 каблови	

и	 друго)	 инвеститор,	 односно	 његов	
пројектант	 је	 дужан	 да	 од	 “Железнице	
Србије””	ад,	Сектора	за	стратегију	и	развој,	
прибави	услове	за	пројектовање	и	сагласност	
на	 пројектну	 документацију	 за	 градњу	 у	
заштитном	 пружном	 појасу	 у	 коридору	
железничке	пруге,	 а	у	 складу	са	Законом	о	
железници.

15.	Обавеза	је	обрађивача	и	доносиоца	
овог	Плана	да	достави	коначан	текст	Плана	
детањнњ	 регулације	 “Производна	 зона”	
у	 Бањи	 Ковиљачи,	 Сектору	 за	 стратегију	
и	 развој,	 “Железнице	 Србије”	 ад,	 ради	
коначног	 усаглашавања,	 а	 због	 очувања	
безбедности	 железничког	 саобраћаја	 и	
железничке	инфраструктуре.	

3.2.ПРАВИЛА	 УРЕЂЕЊА	 И	 ГРАЂЕЊА	
КОМУНАЛНЕ	ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.1.Електроенергетска инфра-
структура

3.2.1.1.Правила уређења

У	 близини	 или	 испод	 будућег	
двоструког	 110	 kV	 далековода	 	 са	
заштитним	 појасом	 	 могућа	 је	 изградња	
објеката	 уз	 сагласност	 ЈП	 „Електромрежа	
Србије“.	 Сагласност	 се	 дели	 на	 Елаборат	
који	 инвеститор	 будућух	 објеката	 треба	
да	 обезбеди,	 у	 коме	 је	 дат	 тачан	 опис	
планираног	 далековода	 и	 објеката	 које	
се	 граде	 испод	 или	 у	 његовој	 близини,	 уз	
задовољење	 прописаних	 закона	 и	 прописа.
Објекти	 за	 сталан	 боравак	 људи	 ,	 по	
препоруци	 ЈП	 „Електромрежа	 Србије“,	 да	
буде	минимално	удаљен	30м	од	осе	110	kV	
далековода.	 Растојање	 будућих	 објеката,	
пратеће	 инфраструктуре	 и	 инсталација	
од	 било	 ког	 дела	 стуба	 далековода	 да	 буде	
10м.	 испод	 и	 у	 близини	 далековода	 не	 сме	
се	 садити	 високо	 дрвеће	 које	 се	 својим	
растомможе	приближити	на	мање	од	5м	од	
проводника	далековода	напонског	нивоа	110	
kV.	Детаљнији	 услови	 у	 погледу	изградње,	
уређења,	 прописа	 и	 закона	 за	 изградњу	
објеката	у	близини	110	kV	далековода	дати	су	
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у	условима	које	је	издало	ЈП	„Електромрежа	
Србије“	бр.	III-18-04-380ВА/1.

Подземана	 10	 kV	 мрежа	 као	 и	
нисконапонска	мрежа	планирају	се	као	мреже	
кабловске	канализације.	За	полагање	каблова	
у	тротоарима	и	јавним	површинама	користи	
се	 кабловска	 канализација.	 Кабловсак	
канализација	 у	 тротоарима	 се	 изводи	 са	
најмање	четири	електроенергетске	ПЕ	цеви	
Ф	110	мм.	на	дубини	0,8	м,	 са	шахтама	на	
размаку	 највише	 40	 м.	 димензија	 према		
расположивом	простору	стим	да	се	омогући		
провлачње	и	настављање	каблова	у	њима.Дуж		
кабловскетрасесе	одређујезаштитникоридор	
ширине	1	м,	укојемјезабрањенаградњаобјек
ата,	исађењевисокограстиња.

За	 потребе	 напајања	 планираних	
објеката	 у	 обухвату	 плана	 планиране	 су	
монтажно	 бетонске	 трафостанице	 10/0,4	
kV,	 максималних	 снага	 2х630	 kVA,	 за	 које	
се	 издвајају	 јавне	 површине	 величине	
7,2x7м.	 распоред	 трафоподручија	 је	 такав	
да	се	поклапају	на	удаљеностима	мањим	од	
300м.	Величина	трафоподручија	(размештај	
трафостаница)	 одабран	 је	 искуствено	
обзиром	да	нисконапонска	кабловска	мрежа	
где	је	оптимална	дужина	преноса	електричне	
енергије	300м.	Трафо	станице	се	међусобно	
повезују	у	прстенасти	мрежу.

Јавна	 расвета,	 планирана	 за	 ново	
пројектоване	 улице,	 је	 са	 светиљкама	 са	
натријумским	 или	 лед	 сијалицама,	 на	
челично	 округлим	 стубовима	 са	 лиром	
висине	 10м,	 просечним	 размаком	 између	
стубова	 од	 30м.	 Стубови	 су	 са	 челичним	
подложним	 анкер	 плочама	 и	 монтирају	 се	
на	 бетонске	 неармиране	 темеље	 са	 анкер	
завртњима	 димензија	 према	 статичком	
прорачуну	 произвођача	 стубова,	 односно	
према	 упутству	 произвођача.	 Обавезна	 је	
уградња	стубова	који	поседују	сертификат.

3.2.1.2. Правила грађења 
електроенергетских објеката   

Подземне	инсталације			

- При	слободном	полагању,	кабловски	
водови	 се	 нормално	 полажу	 у	 ров	

чија	 је	 дубина	 0,8м	 а	 чија	 ширина	
зависи	 од	 броја	 кабловских	 водова	
који	се	полажу	у	ров.

- Међусобни	размак	кабловских	водова	
у	рову	треба	да	буде	најмање	7	см;

- На	 целој	 дужини	 кабловски	 водови	
морају	 бити	 положени	 у	 благим	
кривинама,	 змијолико,	 ради	
компензације	евентуалних	померања	
и	температурних	утицаја;

- Каблови	 се	 у	 рову	 полажу	 у	 слоју	
постељице	 20см.	 Постељица	 је	 од	
ситнозрне	земље	или	песка.

- На	 свим	 оним	 местима	 где	 се	
могу	 очекивати	 већа	 механичка	
напрезања	 средине	 или	 постоји	
евентуална	 могућност	 механичког	
оштећења,	 кабловски	 водови	 се	
полажу	у	искључиво	кроз	кабловску	
канализацију;

- Кабловска	канализација	се	примењује	
на	 прелазима	 испод	 коловоза	 улица,	
стаза	 и	 путева,	 колских	 прелаза	 и	
сл.;

- При	полагању	кабловске	канализације,	
последња	 канализација	 мора	 ући	 у	
тротоар	најмање	50см;

- Хоризонтално	 растојање	 између	
телекомуникационих	 кабловских	
водова	 и	 енергетских	 кабловских	
водова	 до	 1kV	 ,	 мора	 да	 износи	
најмање	50см;

- При	 укрштању	 енергетских	
кабловских	 водова	 са	 теле-
комуникационим	 кабловима,	 по-
требно	је	да	угао	укрштања	буде	што	
ближи	правом	углу;

- Вертикално	 растојање	 енер-
гетских	 кабловских	 водова	 за	
напоне	 250Vпрема	 земљи	 од	
телекомуникационих	 кабловских	
водова,	 мора	 да	 износи	 најмање	
30см;
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- Растојање	између	кабловских	водова	
и	 водоводних	 или	 канализационих	
цеви,	мора	да	износи	најмање	50см;

- Полагање	 кабловских	 водова	 испод	
водоводних	цеви	није	дозвољено;

- При	укрштању	кабловских	водова	са	
водоводним	 цевима	 или	 са	 цевима	
канализације,	 мора	 се	 обезбедити	
минимално	вертикално	растојање	од	
30	см	чисти	размак);

- Укрштање	 енергетског	 кабла	 са	
водотоком	 (река,	 канал	 итд.)	 изводи	
се	полагањем	преко	моста.	Изузетно	
укрштање	 са	 водотоком	 може	 да	 се	
изведе	 полагањем	 кабла	 на	 дно	 или	
испод	дна	водотока;

- Полагање	 енергетског	 кабла	 на	 дно	
водотока	 изводи	 се	 на	 месту	 где	 је	
брзина	воде	најмања	и	где	не	постоји	
могућност	 већег	 одрона	 земље	 или	
насипања	 муља.	 Каблови	 за	 ово	
полагање	 морају	 да	 буду	 појачани	
арматуром	од	челичних	жица;

- Полагање	 енергетског	 кабла	 испод	
дна	водотока	изводи	се	провлачењем	
кроз	цев	на	дубини	од	најмање	1,5м	
испод	дна	водотока;

- За	 полагање	 енергетских	 каблова	
преко	 мостова	 препоручује	 се	
коришћење	 каблова	 са	 полимерном	
изолацијом	 и	 полимерним	плаштом.	
За	 полагање	 средњенапонских	
каблова	преко	мостова	са	интезивним	
вибрацијама	 препоручује	 се	
коришћење	трожилних	каблова;

- За	полагање	преко	мостова	дозвољено	
је	 коришћење	 папирних	 каблова	
са	 алуминијумским	 плаштом.	 Није	
дозвољено	 полагање	 енергетских	
каблова	 са	 оловним	 плаштом	 преко	
челично	ешеткастих	мостова;

- Енергтске	 каблове	 треба	 полагати	
без	спојница	на	мосту,	свуда	где	је	то	
могуће.	 Препорука	 је	 да	 кабловске	
спојнице	буду	удаљене	најмање	10м	
од	крајева	мостова;

- Препоручује	се	полагање	енергетских	
каблова	 испод	 пешачких	 стаза	
моста	 у	 каналима	 или	 цевима.	 Ови	
канали	 (цеви)	 не	 смеју	 да	 служе	 за	
одвод	 атмосферске	 воде,	 а	 мора	 да	
буде	 омогућено	 природно	 хлађење	
каблова.	Код	већег	моста	је	уобичајно	
да	се	у	његовој	унутрашњоси	превиди	
посебан	 тунел	 са	 конзолама	 или	
испустима	за	ношење	каблова;

- Дозвољено	је	и	слободно	полагање	по	
конструкцији	моста	ако	су	енергетски	
каблови	 неприступачни	 нестручним	
лицима	 и	 ако	 су	 заштићени	 од	
директног	зрачења	Сунца;

- Паралелено	 вођење	 кабловских	
водова	уз	темеље	или	зидове	зграда,	
не	треба	да	се	врши	на	размаку	мањим	
од	50см	од	спољне	површине	објекта	
под	земљом;

- Кабловске	 водове	 по	 правилу	 треба	
положити	тако	да	су	од	осе	дрвореда	
удаљени	најмање	2м;	

- Дуж	 кабловске	 трасе	 се	 одређује	
заштитни	 коридор	 ширине	 1м,	 у	
којем	је	забрањена	градња	објеката	и	
сађење	високог	растиња;

- По	полагању	водова	у	ров,	обавезно	
извршити	 катастарско	 уплањење	
трасе;

Правила	грађења	за	трафостаницу
- Трафостанице	 10/0,4	 kV	 2x630kVA	

се	граде	на	издвојеним	парцелама	за	
јевне	намене	површине	око	50м2.

- У	просторији	планирати	изједначење	
потенцијала	 и	 запреке	 заштиту	
од	 случајног	 додира	 делова	 под	
напоном;

- Објекат	 трафостанице	 може	 бити	
зидни	 или	 од	 предфабрикоаних	
бетонских	елемената;

- Око	објекта	треба	обезбедити	простор	
за	заштитно	уземљење	и	обликовање	
потенцијала	у	ширини	најмање	1,5м;
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- Око	парцеле	треба	обезбедити	ограду	
висине	до	,2	м	са	капијом	за	пешачки	
и	камионски	саобраћај;

- Објекту	 трафостанице	 теба	
обезбедити	 приступ	 са	 јавне	
саобраћајне	 површине,	 најмање	
ширине	 5м	 за	 средње	 тешки	
саобраћај;

3.2.2.Хидротехничка инфра-
структура

3.2.2.1.Водоводна мрежа (правила 
грађења)

-	 Не	 предвиђа	 се	 рушење	 постојећих	
објеката	приликом	изградње	мреже

	-	 Трасу	 прилагодити	 конкретним	
условима	на	терену.	

-	 Предвиђа	 се	 измештање	 и	
реконструкција	 постојеће	 инфра-
структуре.	

	 -	 Истражни	 радови	 се	 не	 предвиђају	
али	 је	 потребно	 додатно	 снимање	
постојеће	инфраструктуре.													-	
Извршити	 увођење	 у	 катастар	
подземних	инсталација	.	 	

	-	 Објекат	је	сталан.
-	 Није	 дозвољена	 изградња	 објеката	

у	 зони	 од	 по	 0,5	 м	 са	 обе	 стране	
водовода(укупно	коридор	1,0	м)	-	При	
изградњи	у	зони	укрштања	цевовода,	
ископ	вршити	ручно.

-	 Дубина	цевовода	је	већа	од	1,2	м.	
-	 При	 паралелном	 вођењу	 водовода	

мин.	растојање	је	0,5	м.
	-	 При	 укрштању,	 мин.	 растојање	 је	

20цм.	 	 	 	
Мерење	 портошње	 је	 на	 2	 м	 од	

регулационе	линије.
3.2.2.2.Канализациона мрежа 

(правила грађења) 
-	 Фекална	 канализациона	 мрежа	 је	 по	

сепаратном	систему	.

-	 Како	 је	 зона	 у	 којој	 се	 гради	мрежа	
индустријска	зона	то	је	непознато	број	
радника	нити	врста	па	је	предпоставка	
да	 се	 канализација	 гради	 као	 да	 је	
густина	становаwа	100	ЕС/ха.

-	 Ширина	заштитног	појаса	дуж	читаве	
трасе	цевовода	износи	5,00	м	(по	2,5	
м	са	једне	и	друге	стране	цевовода	у	
односу	 на	 осу).	 У	 овом	 појасу	 није	
дозвољено	 грађење	 објеката	 било	
које	 врсте	 осим	 путне	 привреде	
и	 инфраструктуре.	 Паралелно	
вођење	 водова	 електроенергетике,	
телефоније,	гаса	и	др.

	-	 Код	 укрштања	 са	 другим	
инсталацијама	обезбедити	минимални	
висински	 размак	 од	 0,5	 м	 и	 то	 под	
углом	од	90°	или	тупим	углом.

-	 Кућне	прикључке	решавати	у	складу	
са	 условима	 на	 терену	 појединачно	
или	 групно.	 Такође	 предвидети	
повезивање	 постојећих	 објеката	 на	
нове	трасе.

-		 Као	 цевни	 материјал	 користити	
ПВЦ	или	ПЕХД	цеви	одговарајућих	
профила	 и	 за	 одговарајуће	 услове	
уградње	.	

-		 Сама	траса	 је	подложна	корекцији	у	
мањем	делу	у	зависноси	од	услова	на	
терену.

-	 Минимална	 ширина	 рова	 у	 дну	
треба	да	буде	једнака	Д+2x0,30м	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.	
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	-		 Минимална	 ширина	 градилишта	
је	 6,00	 м.	 Код	 већих	 дубина	
ископа	 потребна	 је	 и	 већа	 ширина	
градилишта.

	-		 У	земљишту	у	коме	постоји	опасност	
од	 обрушавања	 или	 ако	 се	 састоји	
од	финог	 песка	 и	шљунка,	 обавезна	
је	 подграда	 и	 то	 од	 дрвене	 грађе	 за	
мање	дубине	или	од	челичне	(Крингс-
вербау	 или	 Ларсенових	 талпи	 и	
оплате)	за	веће	дубине.

-		 Траса	цевовода,	фекалне	канализације,		
пролази	 осовином	 улица,	 а	 кишне	
канализације	 поред	 фекалне	 у	
коловозу	са	једне	или	друге	стране.

-	 Трасе	 дефинисати	 просторно	 у	
државном	 координатном	 систему	 и	
приказати	 у	 плану	 обележавања	 у	
погодној	размери.

-		 Интензитет	 падавина	 на	 који	 је	
потребно	 димензионисати	 цевоводе	
је		усвојен	150	л/с.	ха.

-		 После	 завршене	 монтаже	 цевовода,	
обавезно	урадити	пробно	испитивање	
на	 пробни	 притисак.Испитивање	
може	 бити	 уз	 помоћ	 воде	 или	 уз	
помоћ	ваздуха.

-		 Испирање	 цевовода	 радити	 према	
прописима.

-		 Вишак	 земље	 одвести	 на	 градску	
депонију	 или	 према	 упутству	
надзорног	органа.

-	 На	 свим	 преломима	 трасе	 по	
хоризонтали	и	вертикали	предвидети	
изградњу	ревизионих	отвора.		

-	 Обезбедити	 водонепропусност	
шахтова

-		 Шахтови	 се	могу	 градити	од	 бетона	
или	 од	 других	 материјала	 као	 и	 од	
префабрикованих	материјала.

	-		 У	шахтове	поставити	пењалице	према	
прописима	и	стандардима.

-		 Шахт	 поклопце	 поставити	 таквог	
типа	 за	 одговарајуће	 саобраћајно	
оптерећење.

-	 У	шахтовима	изградити	кинете.
-		 Могућа	је	етапна	(фазна)	изградња.
-	 Пожељно	је	да	се	фазна	градња	одвија	

узводно	 од	 	 прикључка	 на	 градски	
колектор	.

-		 На	 делу	 улице	 са	 асвалтним	
коловозним	 застором	 попречни	
прелаз	цевовода	поставити	обавезно	
подбушивањем	 без	 пресецања	
асвалта.

-		 На	 делу	 улице	 где	 није	 асвалтни	
коловозни	 застор	 извршити	
прекопавање	 са	 заменом	 материјала	
у	профилу	улице.

-		 Опсецање	асвалта	извршити	равним	
ивицама	ширине	по	мин.	25	цм	са	обе	
стране	шире	од	ширине	ископа	рова.

	-		 Збијеност	 завршног	 слоја	 мора	
износити	 80	 МПа	 на	 делу	
саобраћајнице,	 док	 на	 делу	 ван	
коловоза	је	40МПа.

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

	-		 Пре	 почетка	 радова	 извршити	
снимања	 и	 обележавања	 траса	
постојећих	 подземних	 комуналних	
инсталација	 уколико	 их	 има	 и	
пријавити	почетак	радова	надлежним	
јавним	предузећима.		

-	 Извршити	 контролу	 техничке	
документације.	

-	 Ако	 се	 у	 току	 извођења	 радова	
наиђе	 на	 археолошка	 налазишта	
или	 на	 локалитете	 са	 геолошко-
палеонтолошким	 или	 минеролошко-
петролошким	 објектима	 за	 које	 се	
предпоставља	 да	 имају	 својства	
природног	 добра,	 извођач	 радова	 је	
дужан	 да	 одмах	 прекине	 радове	 и	
обавести	надлежни	Завод	за	заштиту	
природе	 и	 да	 предузме	 мере	 да	 се	
налаз	не	уништи	и	не	оштети	тј.,	да	
се	 сачува	 на	 месту	 и	 у	 положају	 у	
коме	је	откривен.	
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-		 Црпне	станице	фекалне	канализације	
пројектовати	 шахтног	 типа	 од	
префабрикованих	 или	 грађених	 на	
лицу	места	.	Потребно	је		обезбедити	
резервну	и	радну	пумпу.	

-		 Обезбедити	 ретензиони	 простор	 у	
црпној	станици.
По	могућности	обезбедити	резервно	

напајање	електричном	енергијом.

3.2.3.ТТ инфраструктура  
      
Постојеће	 и	 будуће	 трасе	 ТТ	 каблова	 и	
приказани	 су	 на	 графичкомприлогуЕЕи
ТТинфраструктуре.	 	 Пре	 почетка	 радова	
на	 изградњи	 улице	 потребно	 је	 изместити	
постојећи	 ТТ	 приступни	 кабл;	 	 према	
графичком	 прилогу.	 Измештене	 каблове	
положити	у	ПЕ	цеви	одговарају|ег	пресека.	
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	полагаwу,	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.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.

3.2.4. Топлификација и гасифи-
кација

3.2.4.1.Топлификација   

На	 предметном	 обухвату	 нема	
инсталација	 ЈКП	 „Топлана-Лозница“.Нема	
ограничења	за	коришћење	простора	битних	
за	израду	предметног	Плана.

3.2.4.2.Гасификација
Предметна		„Производна			зона“			је			у			зони	

у	којој	је	изграђена	дистрибутивна	гасоводна	
мрежа.	При	изради	Плана,	инфраструктуру	
треба	 ускладити	 са	 дистрибутивном	 гасо-
водном	 мрежом	 и	 условима	 за	 коришћење	
природног	гаса	као	и	другим	постојећимили	
планираним	 инфраструктурним	 системима	
и	урбанистичко-техничким	условима:

		-	Није	довољена	изградња	објеката	
високоградње	 у	 појасу	ширине	 3,0	 метара,	
око	 трасе	 гасовода,	 односно	 по	 1,5	 метара	
са	 обе	 стране	 осе	 гасовода.	 При	 извођењу	
било	каквих	радова	у	непосредној	близини	
овог	појаса	морају	се	предузети	строге	мере	
заштите	 гасовода	 од	 механичких	 и	 других	
оштећења	истог.

-	При	реконструкцији,	доградњи	или	
изградњи	објекта,	морају	се	предузети	мере	
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заштите	 гасовода	 од	 оштећења,	 вршењем	
ручног	 откопа	 у	 појасу	ширине	 1,0	 метара	
око	 осе	 гасовода	 и	 без	 употребе	 тешких	
радних	 машина,	 као	 и	 потпуну	 заштиту	
унутрашњих	гасних	инсталација.

-	 Гасоводна	 мрежа,	 за	 кућне	
прикључке,	положена	је	на	дубинама	већим	
од	0,6	метара	са	уграђеном	обележавајућом	
траком.

-	 При	 паралелном	 вођењу	 или	
укрштању	са	гасоводом,	цевовода	који	служе	
за	транспорт	топлих	флуида,	исти	се	морају	
поставити	на	растојању	којим	се	обезбеђује	
да	температура	полиетиленске	цеви	гасовода	
не	буде	већа	од	20ºС.

-	При	паралелном	вођењу	водоводних	
цеви	 са	 гасоводом,	 минимално	 међусобно	
растојање	 је	 0,5	 метара.	 У	 изузетним	
случајевима	може	бити	и	мање,	али	не	мање	
од	0,2	метра,	уз	предузимање	мера	заштите	
гасовода	од	оштећења.

-	 ТТ	 каблове	 полагати	 у	 складу	 са	
условима	и	прописима	из	области	ТТ	линија	
и	мрежа	(Сл.	лист	СФРЈ	бр.	36/86),	као	и	из	
Упутства	о	грађењу	и	одржавању	кабловских	
мрежа.		 	

-	 При	 укрштању	 подземних	 водова	
са	 гасоводом,	минимално	 светло	 растојање	
износи	 0,2	 метра,	 уз	 предузимање	 мера	
заштите	гасовода	од	оштећења.

-	 У	 подручју	 у	 којем	 може	 доћи	 до	
померања	тла,	изазваног	извођењем	радова	
или	 других	 разлога,	 које	 би	 угрозило	
безбедност	 гасовода,	 морају	 се	 предузети	
одговарајуће	мере	заштите.

-	 Ископ	 и	 затрпавање	 у	 близини	
гасовода	вршити	искључиво	ручно.

-	 При	 пројектовању	 и	 изградњи	
односно	 надоградњи	 објекта,	 морају	 се	
обезбедити	 услови	 за	 несметану	 природну	
вентилацију	 заједничког	 степенишног	
простора,	 остављањем	 вентилационог	
отвора,	димензија	400	х	400	mm	у	највишој	
тачки	 простора,	 а	 у	 циљу	 безбедног	
функционисања	 будуће	 заједничке	
унутрашње	гасне	инсталације.

-	 Подносилац	 захтева,	 односно	
извођач	радова	сноси	све	трошкове	настале	
оштећењем	 гасовода	 и	 друге	 трошкове	
санације	 последица	 насталих	 оштећењем	
гасовода.

3.2.4.3. Степен комуналне 
опремљености грађевинског земљишта по 
зонама потребан за издавање грађевинске 
дозволе

У	 складу	 са	 Законом	 дефинише	 се	
минимални	степен	комуналне	опремљености	
грађевинског	 земљишта	 потребан	 за	
издавање	Локацијске	и	Грађевинске	дозволе

У	 циљу	 обезбеђења	 одговарајућих	
саобраћајних	 и	 других	 инфраструктурних	
услова	за	реализацију	планираних	садржаја	
потребно	 је	 обезбедити	 приступ	 јавној	
саобраћајној	површини	која	је	изграђена	или	
планом	 предвиђена	 за	 изградњу	 (приступ	
преко	 службености	 је	 могуће	 користити	
у	 складу	 са	 законским	 одредбама	 и	 у	
случајевима	затеченог	стања).

Потребан	 степен	 комуналне	
опремљемености	 подразумева	 решење	 у	
снабдевању	 водом,	 одвођење	 отпадних	
вода	и	 снабдевању	електричном	енергијом.	
Комунално	 опремање	 ће	 се	 обезбедити	
прикључењем	на	 изграђену	 или	 планирану	
водовдну,	електроенергетску	и	ТТ	мрежу	и	
водонепропусне	септичке	 јаме	до	изградње	
канализационе	мреже.

4.	 ЗАШТИТА	 ГРАДИТЕЉСКОГ	 НА-
СЛЕЂА

	 У	 грађевинском	 подручју	 обухваће-
ном	 границом	 овог	 Плана	 не	 налази	 се	
непокретно	 културно	 добро	 евидентирано	
од	стране	Завода	за	заштиту	споменика.
	 Уколико	би	се	током	земљаних	радова	
наишло	 на	 археолошке	 предмете,	 извођач	
радова	 је	 дужан	 да	 одмах,	 без	 одлагања,	
прекине	радове	и	обавести	Завод	за	заштиту	
споменика	 културе	 „Ваљево“,	 да	 предузме	
мере	да	се	налаз	не	уништи	и	не	оштети,	те	
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да	се	сачува	на	месту	и	у	положају	у	коме	је	
откривен.

5.	 УРЕЂЕЊЕ	 СЛОБОДНИХ	 ЗЕЛЕНИХ	
ПОВРШИНА

Како	се	у	плану	наводи	најбољи	ефекат	
заштите	 од	 негативних	 утицаја,	 пре	 свега	
буке	и	аерозагађења	постиже	се	формирањем	
специјалних	 засада	 против	 буке-густих	
двоетажних	дрворедних	и	жбунастих	засада	у	
којима	жбуње	у	потпуности	покрива	простор	
између	стабала	дрвећа.	При	стварању	таквих	
појасева	 користити	 препоручене	 врсте	
дрвећа	 густе	 круне,	 које	 поседује	 велику	
лисну	масу,	а	такође	и	шибље	које	подноси	
сенку.	 Највећом	 способношћу	 за	 упијање	
звукова	 истичу	 се	 лишћарске	 врсте:	 млеч	
(Acer platanoides),	липа	(Tilia sp.),	берлинска	
топлола	 (Populus x berolinensis),	 лужњак	
(Quercus robur),	 граб	 (Carpinus betulus),	
канадска	топола	(Populus canadensis),	бреза	
(Betula verrucosa).	Пожељно	их	је	разместити	
по	могућству	ближе	извору	буке,	стварајући	
спратну	конструкцију	са	прелазом	од	травног	
покривача	 ка	 шибљу,	 затим	 ка	 дрвећу	 са	
густим	крунама.	

Образовање	 унутрашњег	 зеленила	
самих	 индустријских	 комплекса	 такође	 ће	
значајно	 допринети	 повећању	 процента	
површина	под	зеленилом	радне	зоне	и	заузети	
значајну,	 како	 санитарну	 тако	 и	 естетску	
улогу	 у	 простору.	 У	 оквиру	 комплекса	
планирати	 зеленило	 које	 ће	 омогућити	
изолацију	 главних	 административних	
објеката	 и	 главних	 пешачких	 праваца	 од	
осталих	производних	делова	где	предвидети	
за	 формирање	 пре	 свега	 заштитне	 засаде	
као	 изолацију	 од	 буке,	 прашине	 и	 других,	
штетних	утицаја.

Уређење	 појединачних	 парцела	
треба	да	се	заснива	на	пејзажном	принципу,	
комбиновањем	 декоративне	 вегетације	 и	
траве	 или	 декоративног	 дрвећа	 и	 ниског	
полеглог	зеленила,	у	комбинацији	са	пратећим	
елементима	партерне	архитектуре.

При	озелењавању	потребно	је	водити	
рачуна	 да	 се	 у	 комплекс	 унесе	 што	 више	
разнолике	вегетације.

6.	ЗАШТИТА	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ

Ради	 заштите	 квалитета	 воде,	
ваздуха	и	земљишта	као	и	заштите	од	буке,	
решења	 планираних	 објеката	 и	 пратеће	
инфраструктуре	 усагласиће	 се	 са	 свим	
актуелним	техничким	прописима	и	Законом	
о	 заштити	 животне	 средине	 (Службени	
гласник	 РС	 бр.	 135/04,	 36/09,	 36/09	 –	 др.	
закон,	72-09,	др.	закон	и	43/11	–	УС).

У	оквиру	планираних	активности	на	
простору	 плана	 обезбедиће	 се	 спречавање	
свих	 облика	 загађивања	 и	 обезбедиће	 се	
квалитет	 средине	 према	 одговарајућим	
стандардима	 и	 прописаним	 нормама.	
Потребно	је	пратити	показатеље	утицаја	на	
стање	средине	и	обезбедити	контролу	свих	
активности.

При	 изградњи	 објеката	 и	 планиране	
инфраструктуре	 посебну	 пажњу	 треба	
посветити	 заштити	 простора	 око	 објеката,	
ископом	 темељне	 јаме	 при	 бетонирању	 и	
одговарајућем	 пројектовању	 и	 изградњи	
водоводне	и	канализационе	мреже,	уколико	
постоји	 потреба	 за	 тим.	 Обавезно	 је	
предвидети	 изградњу	 затвореног	 система	
за	одвођење	отпадних	вода	због	спречавања	
загађивања	земљишта	и	подземних	вода.	

У	 складу	 са	 планираном	 наменом	
земљишта	потребно	је	обезбедити	просторе	
за	контејнере	за	комунални	отпад.	Прилазни	
путеви	до	места	за	држање	посуда	за	чување	
и	сакупљање	отпада	треба	да	буду	двосмерни	
због	саобраћаја	специјалних	возила,	за	одвоз	
отпада,	 максималног	 оптерећења	 до	 10	
тона,	ширине	до	2,5m	и	дужине	до	12m.	За	
сваки	контејнер	потребно	је	обезбедити	3m²	
носиве	 подлоге	 у	 нивоу	 прилазног	 пута	 са	
одвођењем	атмосферских	и	оцедних	вода.

За	типску	канту,	зависно	од	величине,	
потребно	 је	 обезбедити	 0,5m²	 једнако	
опремљене	 површине.	 Ови	 простори	
морају	 обухватити	 све	 хигијенске	 услове	
у	 погледу	 редовног	 чишћења,	 одржавања,	
дезинфекције	 и	 неометаног	 приступа	
возилима	и	радницима	комуналног	предузећа	
задуженом	за	одношење	смећа.
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У	 планираним	 наменама	 земљишта	
обезбедиће	се	уређење	и	одржавање	простора	
на	начин	који	неће	изазвати	повећан	садржај	
аерозагађења	и	буке.

Ради	сагледавања	утицаја	и	промена	
које	 ће	 се	 испољити	 као	 последица	 разних	
активности	 на	 услове	 живота,	 потребно	
је	 пратити	 квантитативне	 и	 квалитативне	
показатеље	 стања	 средине	 и	 обезбедити	
контролу	свих	захвата	и	активности.	

Заштита	 од	 пожара	 обезбедиће	
се	 у	 складу	 са	 Законом	 о	 заштити	 од	
пожара	 (Службени	 гласник	 РС	 бр.	 111/09)	
и	 Правилник	 о	 техничким	 нормативима	
за	 хидрантску	 мрежу	 за	 гашење	 пожара	
(Службени	 лист	 СФРЈ	 бр.	 30/91)	 што	
подразумева	 обезбеђивање	 ватроотпорних	
преграда,	употребу	незапаљивих	материјала	
приликом	градње	објеката.

Праћење	 квалитета	 ваздуха	 као	
основни	предуслов	у	тежњи	за	постизањем	
законских	 стандарда	 подразумева	
мониторинг	 квалитета	 животне	 средине.	 У	
погледу	 заштите	од	буке,	 треба	обезбедити	
услове	 за	 смањење	 штетног	 деловања	
применом	 изолационих	 материјала	 који	 ће	
онемогућити	продор	буке	у	животни	и	радни	
простор.	Потребно	је	обезбедити	на	највиши	
ниво	буке	не	прелази	вредност	55dB	ноћу	и	
65dB	дању.

На	простору	плана	нису	лоцирани	и	
не	 планирају	 се	 објекти	 који	 својим	 радом	
негативно	утичу	на	животну	средину.

Поред	ових,	морају	се	примењивати	
и	 мере	 и	 услови	 добијени	 од	 Одељења	 за	
планирање	 и	 изградњу,	 Група	 за	 послове	
заштите	 и	 унапређења	 животне	 средине,	
број	501-76/Р/2014	од	24.09.2014.	год.,	и	то	
су:

•	 извршити	 стратешку	 процену	
утицаја	 плана	 на	 животну	 средину;	
стратешком	 проценом	 анализирати	
нарочито:

	-		 постојеће	 индикаторе	 животне	
средине,	 нарочито	 квалитета	
подземних	 вода	 и	 земљишта,	
обезбедити	 стручно	 тумачење	
резултата	 извршених	 анализа	 од	

акредитоване,	 односно	 овлашћене	
лабораторије,

	-		 капацитет	животне	средине	(природне	
и	 створене	 вредности,	 ограничења	
посматраног	простора),

	-	 утицај	 планираних	 садржаја	 на	
посматрани	 простор	 и	 околне	
садржаје;

•	 планиране	 објекте,	 пројектовати,	
изградити	и	користити	у	складу	са	свим	
бажећим	 техничким	 нормативима	 и	
стандардима	прописаним	за	ту	врсту	
и	намену	објеката;

	 Опште	мере:
Током	извођења	радова	на	припреми	

терена	 и	 изградњи	 објеката	 потребно	 је	
планирати	 и	 применити	 следеће	 мере	
заштите:

•	 Да	 поштује	 Закон	 о	 планирању	 и	
изградњи	(“Сл.	гл.	РС”,	бр.	72/09),	као	
и	подзаконска	акта	донета	на	основу	
овог	Закона

•	 Вршити	 редовно	 квашење	
запрашених	 површина	 и	 спречити	
расипање	 грађевинског	 материјала	
током	транспорта

•	 Утврдити	обавезу	санације	земљишта,	
у	 случају	 изливања	 уља	 и	 гроива	
током	 рада	 грађевинских	 машина	 и	
механизације

•	 Отпадни	 материјал	 који	 настане	 у	
процесу	изградње	(комунални	отпад,	
грађевински	 материјал	 и	 метални	
отпад,	пластика,	папир,	старе	гуме	и	
сл.)	 прописно	 сакупити,	 разврстати	
и	 одложити	 на	 за	 то	 предвиђену	
локацију

•	 Материјал	 из	 ископа	 одвозити	 на	
унапред	дефинисану	локацију,	за	коју	
је	прибављена	сагласност	надлежног	
органа;	 транспорт	 ископаног	
материјала	 вршити	 возилима	 која	
поседују	прописане	кошеве	и	систем	
заштите	од	просипања	материјала

•	 Ако	се	у	току	извођења	грађевинских	
и	других	радова	наиђе	на	археолошка	
налазишта	или	археолошке	предмете,	
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извођач	 радова	 је	 дужан	 да	 	 одмах	
прекине	радове	и	обавести	надлежну	
органиацију	 за	 заштиту	 споменика	
културе

•	 Ако	 се	 у	 ток	 радова	 наиђе	 на	
природно	 добро	 које	 је	 геолошко-
палеонтолошког	типа	и	минеролошко-
петрографског	 порекла,	 за	 које	
се	 предпоставља	 да	 има	 својство	
природног	споменика,	извођач	радова	
је	дужан	да	о	томе	обавести	надлежну	
организацију	за	заштиту	природе.
Управљање	отпадом

•	 Да	 поштује	 закон	 о	 управљању	
отпадом	 (“СЛ.	 гл.	 РС”,	 бр.	 36/09),	
Закон	 о	 амбалажи	 и	 амбалажном	
отпаду	 (“СЛ.	 гл.	 РС”,	 бр	 36/09),	 као	
и	подзаконска	акта	донета	на	основу	
ових	закона

•	 Обезбеди	посебан	простор
•	 Обезбеди	потребне	услове	и	опрему	

за	 сакупљање,	 разврставање	 и	
привремено	 чување	 различтих	
отпадних	 материјала	 (комунални	
и	 амбалажни	 отпад,	 органски	 или	
процесни	 отпад,	 рециклабилни	
материјал,	 отпад	 од	 чишћења	
сепаратора	масти	и	уља	и	др.)

•	 Да	 секундарне	 сировине,	 опасан	 и	
други	 отпад,	 предаје	 лицу	 са	 којим	
је	 закључен	 уговор,	 а	 које	 има	
одговарајућудозволу	 за	 управљање	
отпадом	 (складиштење,	 третман,	
одлагање	и	сл.)
Заштита	вода

•	 Да	поштује	Закон	о	водама		(“СЛ.	гл.	
РС”,	 бр.	 33/10),	 као	 и	 подзаконска	
акта	донета	на	основу	овог	Закона

•	 Планира	 и	 изведе	 систем	 интерне	
сепаратне	 канализације	 (за	
атмосферске	и	отпадне	воде)

•	 Санитарно-фекалне	 отпадне	 воде	
одводи	 у	 градску	 канализациону	
мрежу,	 а	 у	 случају	 непостојања	
градске	 канализације,	 потребно	 је	
фекалне	 отпадне	 воде	 упуштати	 у	
водонепропусну	 септичку	 јаму,	 до	
опремања	 локације	 канализационом	
инфраструктуром

•	 Водоснабдевање	 предметног	
подручја	 планирати	 прикључењем	
на	водоводну	мрежу	јавног	водовода,	
према	 условима	 надлежног	
комуналног	птрдузећа

•	 По	потреби,	предвидети	одговарајући	
третман	технолошких	отпадних	вода,	
којим	се	обезбеђују	прописани	захтеви	
емисије,	 односно	 прописани	 услови	
за	 испуштање	 у	 јавну	 канализацију	
или	одређени	реципијент	

•	 Предвидети	 контролисани	 прихват	
потенцијално	 зауљене	 атмосферске	
воде	 са	 интерних	 саобраћајних,	
манипулативних	 површина	 и	
паркинга,	 као	 и	 њен	 третман	 у	
таложнику/сепаратору	 масти	 и	 уља,	
којим	 се	 обезбеђује	 да	 квалитет	
пречошћених	 вода	 задовољава	
критеријуме	прописане	за	испуштање	
у	 јавну	 канализацију	 или	 одређени	
реципијент;	 врши	 редовну	 контролу	
цепаратора	 и	 таложника	 и	 послове	
пражњења	истих	повери	овлашћеној	
организацији;	води	уредну	евиденцију	
о	 чишћењу	 наведене	 опреме	 и	
уређаја

•	 Угради	 уређај	 за	 мерење	 количине	
испуштених	 отпадних	 вода-мерач	
протока	и	добијене	резултате	доставља	
надлежној	 инспекцији	 за	 заштиту	
животне	 средине	 (републичка,	
покрајинска,	града	Београда)

•	 Успостави	 моноторинг	 вода	 које	 се	
испуштају	 у	 реципијент	у	 складу	 са	
Законом	о	водама

•	 Резултате	 мерења	 квалитета	 вода	
достави	 надлежној	 инспекцији	
и	 Агенцији	 за	 заштиту	 животне	
средине.

Заштита	ваздуха
•	 Предвидети	 одговарајућу	 опрему,	

техничка	 и	 технолошка	 решења,	
којима	 се	 обезбеђује	 да	 емисија	
загађујућих	 материја	 у	 ваздух	
задовољава	 прписане	 граничне	
вредности

•	 Да	 постројење	 приликом	
пројектовања,	 градње	 и	 коришћења	
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одржава	тако	да	не	испушта	загађујуће	
материје	у	ваздуху	у	количини	већим	
од	граничних	вредности	емисије

•	 Уколико	дође	до	квара	уређаја	којим	
се	обезбеђује	спровођење	прописаних	
мера	 заштите	 или	 до	 поремећаја	
технолошког	процеса	због	чега	долази	
до	прекорачења		граничних	вредности	
емисије,	 носилац	 пројакта	 је	 дужан	
да	 квар	 или	 поремећај	 отклони	
или	 прилагоди	 рад	 новонасталој	
ситуацији	или	обустави	 технолошки	
процес	 како	 би	 се	 емисија	 свела	 у	
дозвољене	границе	у	најкраћем	року

•	 У	 случају	 прекорачења	 граничних	
вредности	нивоа	загађујућих	материја	
у	 ваздуху,	 да	 предузме	 техничко-
технолошке	 мере	 или	 да	 обустави	
технолошки	 процес,	 како	 би	 се	
концентрације	 загађујућих	 материја	
свеле	у	прописане	вредности

•	 Носилац	 пројекта	 стационалног	
извора	 загађивања,	 код	 кога	 се	 у	
процесу	 обављања	 делатности	 могу	
емитовати	гасови	непријатних	мириса	
иако	 је	 концентрација	 емитованих	
материја	 у	 отпадном	 гасу	 испод	
граничне	вредности	емисије

•	 Носилац	пројекта	новоизграђеног	или	
реконструисаног	стационарног	извора	
загађивања	 за	 који	 није	 прописана	
обавеза	издавања	интегрисане	дозволе	
или	израде	студија	о	процени	утицаја	
на	животну	средину	дужан	је	да	пре	
пуштања	 у	 рад	 прибави	 дозволу	 (уз	
захтев	 за	 издавање	 дозволе	 обавеза	
оператера	 је	 да	 приложи	 употребну	
дозволу	или	техничку	документацију	
за	тај	извор	загађивања,	као	стручни	
налаз	са	резултатима	емисије)

•	 Носилац	 пројекта	 сваког	 извора	
загађивања	 дужан	 је	 да	 достави	
надлежном	 органу	 податке	 о	
стационарном	 извору	 загађивања	 и	
свакој	његовој	промени

•	 Обезбеди	 редован	 моноторинг	
емисије	и	да	о	томе	води	евиденцију

•	 Обезбедити	 континуална	 мерења	
емисије	 ако	 за	 то	 постоји	 обавеза	

(када	 је	 масени	 проток	 емисије	 за	
одређену	загађујућу	материју	већи	од	
прописаних	 вредности)	 самостално,	
путем	 аутоматских	 уређаја	 за	
континуално	мерење

•	 Води	 евиденцију	 о	 обављеним	
континуалним	мерењима	са	подацима	
о	 мерним	 местима,резултатима	 и	
учесталости	 мерења	 и	 доставити	
податке		једном	у	три	месеца	у	року	
од	 15	 дана	 од	 истека	 тромесечја,	 а	
и	 да	 достави	 мерења	 на	 годишњем	
нивоу	 у	 виду	 годишњег	 извештаја	
најкасније	 ди	 31.	 јануара	 текуће	
године	 за	 предходну	 календарску	
годину

•	 Обезбеди	контролна	мерења	емисије	
преко	овлашћених	организација,	 ако	
мерења	емисије	обавља	самостално

•	 Обезбеди	 прописана	 повремена	
мерења	 емисије,	 преко	 овчашћеног	
правног	 лица	 два	 пута	 годишње,	
уколико	 неврши	 континуални	
моноторинг,	 а	 податке	 достави	 	 у	
року	 од	 30	 дана	 од	 дана	 извршеног	
мерења

•	 Води	евиденцију	о	врсти	и	квалитету	
сировина,	горива	и	отпада	у	процесу	
спаљивања	

•	 Води	 евиденцију	 о	 раду	 уређаја	 за	
спречавање	 или	 смањење	 емисије	
загађујућих	 материја	 као	 и	 мерних	
уређаја	за	мерење	емисије

•	 Предвиди	 одговарајуће	 мере	 за	
спречавање	 ширења	 непријатних	
мириса	(нпр.	за	упијање	непријатног	
мириса	 амонијака	 користити	
рупичасте	џакове	напуњене	зеолитом	
и	сл.).
Заштита	од	буке

•	 Да	поштује	Закон	о	заштити	од	буке	у	
животној	средини		(“СЛ.	гл.	РС”,	бр.	
36/09),	као	и	подзаконска	акта	донета	
на	основу	овог	Закона

•	 Пројектује	 и	 изведе	 одговарјућу	
звучну	 заштиту,	 којом	 се	 обезбеђује	
да	бука	која	се	емитује	из	техничких	и	
других	делова	објекта	при	прописаним	
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условима	 коришћења	 и	 одржавања	
уређаја	 и	 опреме,	 односно	 током	
обављања	 планираих	 активности,	
не	 прекорачује	 прописане	 граничне	
вредности

•	 Уколико	 се	 ради	 о	 компресору	
обавезно	 поставити	 исти	 у	 затворен	
простор	уз	спровођење	мера	заштите	
и	на	удаљености	од	најмање	20	метара	
од	 најближе	 затвореног	 простора	 у	
коме	бораве	људи.
Остале	опште	мере

•	 Уређење	зеленила
	 -	 Потребно	 је	 извршити	 уређење	 и	

озелењавање	 слободних	 површина	
(травњаци,	 жбунаста	 и	 висока	
вегетација)	 у	 складу	 са	 пројектом	
хортикултурног	уређења

	 -	По	ободу	комплекса,	целом	дужином	
формирати	 високо	 зеленило	 дугог	
вегетационог	периода

	 -	 Утврдити	 све	 значајне	 урбанистичке	
параметре,	 а	 посебно	 изграђеност	
парцела,	дозвољену	висину	објеката,	
минималне	површине	под	зеленилом	
за	сваку	грађевинску	парцелу,	изглед	
објекта

	-		 Сачувати	 свако	 постојеће	 вредно	
стабло	 или	 групацију	 високе	
вегетације

	 -	 Радови	 на	 изградњи	 и	 уређењу	
предметног	 простора	 морају	 бити	
изведени	тако	да	не	ремете	постојеће	
подземне	и	површинске	хидрографске	
везе.

•	 Уређење	 простора,	 коришћење	
природних	 ресурса	 и	 добара	
врши	 се	 у	 складу	 са	 прострним	 и	
урбанистичким	плановима	и	другим	
плановима

•	 Правно	 или	 физичко	 лице	 које	
деградирља	животну	средину	дужноје	
да	изврши	ремедијацију	или	на	други	
начин	 санира	 деградирану	 животну	
средину	 у	 складу	 са	 пројектима	
санације	и	ремедијације

•	 Оператер	севесо	постојења,	односно	
комплекса	 у	 коме	 се	 обављају	
активности	у	којима	је	присутна	или	
можебитит	присутна	једна	или	више	
опасних	 материја,	 у	 једнаким	 или	
већим	 количинама	 од	 прописаних,	
дужан	 је	 да	 примењујњ	 Цевецо	 II	
директиву

•	 Потребно	 је	 достављати	 податке	 за	
регистре	извора	загађивања	животне	
средине

•	 Потребно	 је	 спроводити	 неопходне	
мере	заштите	од	удеса

•	 Потребно	 је	 користити	 еколошке	
енергенте
II	 -	 Утврдити	 обавезу	 инвеститора	

да	 се,	 пре	 подношења	 захтева	 за	 издавање	
одобрења	 за	 изградњу	 нових,	 односно	
реконструкцију	 или	 доградњу	 постојећих	
бензинских	станица,	као	и	у	случају	уклањања	
бензинске	 станице,	 обрати	 надлежном	
органу	 за	 заштиту	 животне	 средине	 ради	
одличивања	 о	 потреби	 израде	 студије	 о	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину,	 у	
складу	 са	 одредбама	 Закона	 о	 процени	
утицаја	 на	 животну	 средину	 (“Службени	
гласник		РС”,	број	135/04	и	36/09).

7.	 ЗАШТИТА	 ОД	 ЕЛЕМЕНТАРНИХ	
НЕПОГОДА	И	РАТНИХ	ДЕЈСТАВА

7.1.Заштита од елементарних 
непогода

	 У	 циљу	 заштите	 грађевинских	
објеката	 и	 осталих	 садржаја	 на	 простору	
обухваћеном	 Планом	 потребно	 је	 при	
пројектовању	 и	 извођењу	 узети	 у	 обзир	
меродавне	 параметре	 који	 се	 односе	 на	
заштиту	 од	 елементарних	 непогода	 (врста	
и	 количина	 атмосферских	 падавина,	
јачина	 ветра,	 дебљина	 снежног	 покривача,	
носивост	 терена,	 висина	 подземних	 вода	 и	
сл.)	у	складу	са	законским	прописима.	 	
       
	 Заштита	од	пожара	 	 	
      
	 Заштиту	од	пожара	треба	обезбедити	
коришћењем	 незапаљивих	 материјала	 за	
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градњу,	 одговарајућом	 противпожарном	
хидрантском	мрежом,	проходношћу	терена,	
односно	 обезбеђењем	 приступа	 свим	
објектима	 у	 случају	 потребе,	 у	 складу	 са	
Законом	 о	 заштити	 од	 пожара	 (Службени	
гласник	 РС	 бр.	 111/09)	 и	 Правилником	 о	
техничким	 нормативима	 за	 хидрантску	
мрежу	 за	 гашење	 пожара	 (Службени	 лист	
СФРЈ	бр.	30/91)	где	год	је	то	могуће	с	обзиром	
на	специфичност	простора.	

Заштита	од	удара	грома
Заштиту	 од	 удара	 грома	 треба	

обезбедити	 изградњом	 громобранске	
инсталације,	 која	 ће	 бити	 правилно	
распоређена	и	правилно	уземљена.		

Заштита	од	земљотреса
Предметно	 подручје,	 припада	

подручју	угрожености	од	7º	(8º)	MCS	скале.	
Основна	 мера	 заштите	 од	 земљотреса	 је	
примена	принципа	сеизмичког	пројектовања	
објеката,	 односно	 примена	 сигурносних	
стандарда	и	техничких	прописа	о	градњи	на	
сеизмичким	подручјима.

Објекте	 пројектовати	 и	 градити	 у	
складу	са	чланом	4.	Правилника	о	техничким	
нормативима	 за	 изградњу	 објеката	
високоградње	 у	 сеизмичким	 подручјима	
(Службени	лист	СФРЈ	бр.	31/81,	49/82,	29/83,	
21/88	и	52/90).	као	и	по	Закону	о	вандредним	
ситуацијама	Сл.	гласник	РС	бр.	111/09,	92/11,	
93/12

7.2.Заштита од ратних дејстава
Обезбеђење	 развоја	 града	 у	

мирнодопским	 условима	 и	 уклањање	 свих	
просторних	елемената	развоја	са	потребама	
одбране	 представља	 битан	 критеријум	 за	
уређење	 простора	 у	 функцији	 одбране	 и	
заштите.

Мере	заштите	од	интереса	за	одбрану	
морају	 бити	 уграђене	 као	 превентивне	
мере	 које	 утичу	 на	 смањење	 повредивости	
појединих	објеката	и	простора	на	подручју	
Плана.
8.	 УСЛОВИ	 ЗА	 НЕСМЕТАНО	
КРЕТАЊЕ	 И	 ПРИСТУП	 ОСОБАМА	 СА	
ИНВАЛИДИТЕТОМ,	 ДЕЦИ	 И	 СТАРИМ	
ОСОБАМА

У	 складу	 са	 важећим	 прописима	 из	
ове	области	обезбедити	услове	за	несметано	
кретање	 особа	 са	 посебним	 потребама	 у	
простору	на	следећи	начин:

-	 на	 свим	 пешачким	 прелазима	
висинску	разлику	између	тротоара	и	коловоза	
неутралисати	обарањем	ивичњака,

-	приликом	пројектовања	применити	
правила	 из	 Правилника	 о	 техничким	
стандардима	 приступачности	 (Сл.	 гласник	
46/2013)

9.	 МЕРЕ	 ЕНЕРГЕТСКЕ	 ЕФИКАСНОСТИ	
ИЗГРАДЊЕ

Законом	 о	 планирању	 и	 изградњи	
дефинисана	је	обавеза	унапређења	енергетске	
ефикасности	зграда.	Објекат	високоградње,	
у	зависности	од	врсте	и	намене,	мора	бити	
пројектован,	изграђен	,	коришћен	и	одржаван	
на	 начин	 којим	 се	 обезбеђују	 прописана	
енергетска	 својства.	 Прописана	 енергетска	
својства	утврђују	се	издавањем	сертификата	
о	енергетским	својствима	објеката.

На	основу	правилника	о	енергетској	
ефикасности	 зграда	 (Службени	 гласник	РС	
бр.	61/2011	од	18.08.2011.	године)	енергетска	
ефикасност	 зграде	 је	 остварена	 ако	 су	
усвојена	следећа	својства	зграде:

- обезбеђени	 минимални	 услови	
комфора,	 потрошња	 енергије	 за	
грејање,	 хлађење,	 припрему	 топле	
санитарне	 воде,	 вентилацију	 и	
осветљење	 зграде	 да	 не	 прелази	
дозвољене	 максималне	 вредности	
по	 m².	 Код	 обезбеђења	 ефикасног	
коришћења	 енергије	 у	 зградама	
узима	се	у	обзир	век	трајања	зграде,	
климатски	услови	локације,	положај	
и	оријентација	зграде,	намена,	услови	
комфора,	 материјали	 и	 елементи	
структуре	зграде	и	омотача,	уграђени	
технички	системи	и	уређаји	као	извори		
енергије	 и	 могућност	 коришћења	
основних	извора	енергије.
Ради	 повећања	 енергетске	

ефикасности	 приликом	 пројектовања,	
изградње	и	касније	 експлоатације	 објеката,	
као	 и	 приликом	 опремања	 енергетском	
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инфраструктуром,	 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	објеката,-	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	
оријентисане	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	 зимском	 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.	

- Препоручује	се	коришћење	обновљи-
вих	 извора	 енергије	 (соларних	 си-
стема	-	соларни	колекторски	системи,	

системи	са	фотонапонским	панелима)	
за	сопствене	потребе	и	комерцијалну	
производњу	 електричне	 и	 топлотне	
енергије.
За	 целину	 која	 је	 дефинисана	 овим	

планом	детаљне	регулације	није	неопходна	
израда	 урбанистичког	 пројекта	 и	 за	 све	
објекте	 може	 се	 издати	 локациска	 дозвола	
на	основу	плана.

VII ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

1.	СМЕРНИЦЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПЛАНА

План	 детаљне	 регулације	
“Производна	 зона”	 у	 Бањи	 Ковиљачи	 је	
дугорочни	урбанистички	плански	документ	
који	 у	 складу	 са	 постављеним	 циљевима	
и	 програмом	 мера	 за	 унапређење	 стања	 у	
простору	 утврђује:	 основну	 организацију	
простора	 и	 смернице	 за	 уређење,	 начин	 и	
услове	 коришћења	 и	 заштите	 простора	 на	
подручју	обухвата	Плана.

План	је	израђен	у	складу	са	одредбама	
Закона	 о	 планирању	 и	 изградњи	 (“Сл.	
гласник	 РС”	 бр.72/2009,	 81/2009	 -	 испр.,	
64/2010	 -	 одлука	 УС,	 24/2011,	 121/2012,	
42/2013	 -	 одлука	 УС,	 50/2013	 -	 одлука	 УС	
и	 98/2013	 -	 одлукаУС,	 132/14	 -	 одлукаУС)	
важећим	подзаконским	актима.

Правила	 уређења	 и	 грађења	 која	 су	
дефинисана	 у	 овом	 Плану	 представљају	
оквир	 за	 утврђивање	 услова,	 односно	
представљају	оквир	за	издавање	докумената	
(Локацијскиуслови	и	грађевинске	дозволе).

2.	 СМЕРНИЦЕ	 ЗА	 ИЗРАДУ	 УРБА-
НИСТИЧКОГ	ПРОЈЕКТА

Обзиром	 да	 се	 ради	 о	 радним	
зонама	у	којима	је	немогуће	предвидети	све	
конкретне	 намене	 и	 захтеве	 потенцијалних	
инвеститора,	 уколико	 се	 укаже	 потреба,	
јединица	локалне	самоуправе	може	условити	
израду	 урбанистичког	 пројекта	 уколико	 се	
утврди	 да	 је	 израда	 урбанистичког	 плана	
неопходна	.

Приликом	 подношења	 захтева	 за	
израду	 Урбанистичког	 пројекта	 сваки	
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потенцијални	инвеститор	је	дужан	да	наведе	
намену	локације	и	објекта	а	Урбанистичким	
пројектом	 ће	 се	 дефинисати	 конкретни	
услови	 за	 изградњу,	 у	 складу	 са	 условима	
дефинисаним	 Планом	 детаљне	 регулације	
и	 посебним	 условима	 које	 ће	 дефинисати	
јавна	предузећа	и	установе.

3.	 ОБЈЕКТИ	 И	 МРЕЖА	 ИНФРА-
СТРУКТУРЕ

Планирана	 решења	 саобраћајница	
и	 инфраструктуре	 су	 предвиђена	 тако	 да	
побољшају	 постојеће	 стање	 и	 у	 многоме	
задовоље	 делимично	 или	 поступно	 будуће	
потребе	 обухваћеног	 подручја	 и	 на	 нивоу	
донетих	стандарда.

Микролокације	 саобраћајне,	
комуналне	и	друге	инфраструктурне	мреже	
одређене	 овим	 Планом,	 утврђују	 се	 кроз	
поступак	израде	Локацијскиуслови,	а	у	циљу	
утврђивања	просторних	и	других	елемената	
у	складу	са	Законом	и	другим	прописима.

Приликом	 израде	 техничке	
документације	за	израду	саобраћајне,	остале	
комуналне	и	друге	инфраструктурне	мреже	
која	је	дефинисана	Планом,	могућа	су	мања	
одступања	 због	 усклађивања	 елемената	
техничких	решења	постојећих	и	планираних	
објеката	 и	 инфраструктуре,	 конфигурације	
терена,	носивости	тла	и	имовинско	-	правних	
односа.

Уколико	због	техничких	могућности	
дође	до	уклањања	неких	засада,	исти	број	се	
мора	компезовати	у	суседству.

3.1. Степен комуналне 
опремљености грађевинског земљишта

У	 складу	 са	 Законом	 дефинише	 се	
минимални	степен	комуналне	опремљености	
грађевинског	 земљишта	 потребан	 за	
издавање	Локацијских	услова	и	Грађевинске	
дозволе.

У	 циљу	 обезбеђења	 одговарајућих	
саобраћајних	 и	 других	 инфраструктурних	
услова	за	реализацију	планираних	садржаја	
потребно	 је	 обезбедити	 приступ	 јавној	

саобраћајној	површини	која	је	изграђена	или	
планом	 предвиђена	 за	 изградњу	 (приступ	
преко	 службености	 је	 могуће	 користити	
у	 складу	 са	 законским	 одредбама	 и	 у	
случајевима	затеченог	стања).

Потребан	 степен	 комуналне	
опремљемености	 подразумева	 решење	 у	
снабдевању	 водом,	 одвођење	 отпадних	
вода	и	 снабдевању	електричном	енергијом.	
Комунално	 опремање	 ће	 се	 обезбедити	
прикључењем	на	 изграђену	 или	 планирану	
водовдну,	електроенергетску	и	ТТ	мрежу	и	
водонепропусне	септичке	 јаме	до	изградње	
канализационе	мреже.

4.	 СМЕРНИЦЕ	 ЗА	 ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	
СРЕДИНЕ

Приликом	 издавања	 грађевинске	
дозволе,	 као	 и	 прликом	 градње,	 а	 потом	
и	 коришћења	 објеката,	 неопходно	 је	
уважавати	све	елементе	животне	средине	и	
примењивати	 мере	 којима	 се	 неће	 мењати	
њено	затечено	стање.

У	 случају	 да	 већ	 затечено	 стање	
животне	 средине	 не	 одговара	 минималним	
допуштеним	 условима	 треба	 га	 довести	
у	 границе	 прихватљивости	 дефинисане	
важећим	прописима	и	стандардима.

6.	ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

Овај	план	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	објављивања	у	„Службеном	листу	града	
Лознице“.

ГРАФИЧКИ ДЕО

Лист	1.	–		 Извод	 из	 ПГР-а	 за	 насељено	
место	Бања	Ковиљача	

Лист	2.	–		 Обухват	плана		 	
Лист	3.	–		 Постојеће	стање
Лист	4.	–	 Власнички	 статус	 земљишта-

постојеће	стање
Лист	5.	–	 План	 разграничеља	 јавних	

површин
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Лист	6.	–		 План	намене	површина
Лист	7.–		 План	површина	јавне	намене
Лист	8.	–	 План	 саобраћаја,	 регулације	 и	

нивелације
Лист	9.	–	 План	саобраћаја,	регулације	и	

нивелације	-	пп	профили
Лист	10.	–		План	ЕЕ	и	ТТ	инфраструктуре
Лист	11.	–	 План	хидротехничке	

инфраструктуре	
Лист	12.	–	План	хидротехничке	

инфраструктуре	-	пп	профили
Лист	13.	–	План	гасификације	и	

топлификације
Лист	14.	–		Синхрон	план

ДОКУМЕНТАЦИЈА

-	 Одлука	 о	 приступању	 изради	 Плана	
детаљне	 регулације	 „Производна	 зона“	
у	Бањи	Ковиљачи	(бр.	06-46/13-12-15	од	
15.11.2013.год.)

-	 Одлука	о	приступању	изради	Стратешке	
процене	 утицаја	 на	 животну	 средину	
Плана	детаљне	регулације	 „Производна	
зона“	у	Баљи	Ковиљачи	(бр.	7-Ц/2013	од	
29.10.2013.год.)

-	 Копија	 плана	 за	 катастарске	 парцеле	 у	
обухвату	плана				

-		 Услови	 за	 израду	 плана	 издати	 од	
стране	ЈП	Град	Лозница	бр.	03-472/1	од	
07.05.2014.	год.

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
ЈП	 Електрсрбија	 д.о.о.	 Краљево,	 ЕД	
Лозница,	бр.	4-76/14	од	27.05.2014.	год.

-	 Услови	 за	 израду	 плана	 издати	 од	
стране,,Телеком	Србија,,	АД	Београд,	бр.	
7535	111/731/14	BI	од	10.06.2014.	год.

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
ЈП	Водовод	и	канализација	Лозница,	бр.	
22	од	21.05.20014.	год.

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
Лозница-Гас	 ДОО	 Лозница	 бр.	 361/14	
од07.05.2014.	год.

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
ЈКП	 Топлана-Лозница	 бр.	 508-1	 од	
04.06.2014.	год.	

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
Завода	 за	 заштиту	 природе	 Србије	 бр.	
020-1133/3	од	27.05.2014.	год.	

-		 Услови	за	израду	плана	издати	од	стране	
Министарства	 унутрашњих	послова	 бр.	
217-4594/14-1	од	08.05.2014.	год.	

-		 Услови	 за	 израду	 плана	 издати	 од	
стране	Ј.В.П.	Србија	воде	бр.	16471	 	од	
15.07.2014.	год.	

-		 Услови	 добијени	 од	 Одељења	 за	
планирање	и	изградњу,	Група	за	послове	
заштите	и	унапређења	животне	средине,	
број	501-76/Р/2014	од	24.09.2014.	год

-		 Извештај	о	извршеној	стручној	контроли	
концепта	 Плана	 детаљне	 регулације	
“Производна	 зона”	 у	 Бањи	 Ковиљачи,	
бр.	979	од	26.09.2014.	год.

-		 Услови	“Железнице	Србије”	ад	за	потребе	
израде	 Плана	 детаљне	 регулације	
“Производна	 зона”	 у	 Бањи	 Ковиљачи,	
бр.	13/14-2205	од	10.12.2014.	год

-	 	 Записник	 са	 14.	 седнице	 Комисије	 за	
планове	 града	 Лознице,	 бр.	 9/2014	 од	
03.12.2014.	год.

-		 Записник	 са	 16.	 седнице	 Комисије	 за	
планове	 града	 Лознице,	 бр.	 2/2015	 од	
26.02.2015.	год.

-		 Извештај	о	извршеној	стручној	контроли	
концепта	 Плана	 детаљне	 регулације	
“Производна	 зона”	 у	 Бањи	 Ковиљачи,	
бр.	198	од	26.02.2015.	год.

-		 Записник	 са	 19.	 седнице	 Комисије	 за	
планове	 града	 Лознице,	 бр.	 5/2015	 од	
25.06.2015.	год.

-		 Листови	непокретности

-		 Копија	плана
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3
	 На	основу	члана	35.	 став	7.	и	члана	
130.	став	2.	Закона	о	планирању	и	изградњи	
(«Сл.	 гласник	 РС»,	 бр.	 72/09,	 81/09	 -	
исправка,	64/10	–	одлука	УС,	24/11,	121/12,	
42/13	–	одлука	УС,	50/13	-	одлукаУС,	98/13-
одлука	УС,	132/14	и	145/14)	и	члана	40.	став	
1.	тачка	6.	и	члана	84.	став	2.	Статута	града	
Лознице	(‘’Службени	лист	града	Лознице’’,	
број	 19/08	 и	 6/2013),	 Скупштина	 града	
Лознице	на	седници	одржаној	10.	септембра	
2015.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације 

''Комплекс спорта, рекреације и 
туризма'' у 

Бањи Ковиљачи

Члан 1.

										 Доноси	се	План	детаљне	регулације	
''Комплекс	 спорта,	 рекреације	и	 туризма''	 у	
Бањи	Ковиљачи	(у	даљем	тексту:	План).	

Члан 2.

           Обухват	 Плана	 чине	 катастарске	
парцеле	 број:	 37/7,	 37/8,	 37/9,	 37/10,	 део	
38/1,	 38/2,	 38/3,	 39/1,	 39/2,	 39/3,	 41/2,	 42/2,	
43/2,	 44/2,	 45,	 47/1,	 47/2,	 48/1,	 49/2,	 49/3,	
49/4,	49/5,	49/6,	49/7,	49/8,	49/9,	49/10,	49/11,	
49/12,	50/1,	50/2,	51/1,	51/2,	51/3,	52/1,	52/2,	
52/3,	52/4,	53,	54,	55,	56/1,	56/2,	57,	58,	59,	
део	 60,	 део	 62/1,	 део	 62/3,	 63/1,	 63/3,	 64/1,	
64/3,	 65/1,	 65/3,	 65/4,	 65/5,	 66/1,	 66/3,	 67/1,	
67/3,	 68/1,	 68/3,	 69/1,	 69/3,	 70/1,	 70/2,	 71/1,	
72/1,	 72/2,	 73/1,	 73/2,	 73/3,	 74/1,	 74/3,	 74/4,	
75/1,	 75/3,	 75/4,	 77/1,	 77/2,	 78/1,	 78/3,	 78/4,	
147/1,	147/3,	147/4,	148/1,	148/3,	148/4,	148/5,	
149/1,	149/3,	149/4,	149/5,	151/1,	151/2,	151/3,	
151/4,	151/5,	151/6,	151/7,	152/1,	152/2,	152/3,	

152/4,	152/5,	152/6,	152/7,	152/8,	153/1,	153/2,	
153/3,	153/4,	154/1,	154/2,	154/3,	154/4,	154/5,	
156/1,	 156/3,	 156/4,	 156/6,	 део	 157/1,	 157/3,	
157/4,	 део	 157/5,	 део	 157/9,	 157/10,	 део	
545/68,	545/69,	545/70,	545/71,	545/72,	545/73,	
545/74,	 део	 545/75,	 545/76,	 545/77,	 545/78,	
545/79,	545/80,	545/81,	545/82,	545/83,	545/84,	
545/85,	545/86,	545/87,	545/88,	545/89,	545/90,	
545/114,	545/115,	545/116,	545/117,	545/118,	
део	545/121,	 545/129,	 545/175,	 545/199,	 део	
545/208,	 део	 545/209,	 545/210,	 545/212,	
545/213,	део	549/1,	549/2,	549/3,	549/4,	549/6,	
549/7,	део	549/8,	549/9	и	део	3126	све	у	КО	
Бањи	Ковиљачи	у	укупној	површини	од	око	
15.10.33	ха.

Члан 3.

     План	 представља	 плански	 основ	 за	
изградњу	спортско-рекреативног	комплекса	
(који	 садржи	 парковске	 површине,	 два	
аква	 парка,	 спортске	 терене	 са	 допунским	
садржајима).      

Члан 4.

											 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 План	
детаљне	 регулације	 	 ''Комплекс	 спорта,	
рекреације	 и	 туризма''	 у	 Бањи	 Ковиљачи,	
урађен	 од	 стране	 ЈП	Дирекција	 за	 развој	 и	
урбанистичко	 планирање	 ''Урбоплан''	 из	
Лознице,	под	бројем	042.13/Г.

Члан 5.

									 	Текстуални	део	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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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-26/15-25-16
Датум: 10. септембар 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

4
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

‘’КОМПЛЕКС СПОРТА, ТУРИЗМА И 
РЕКРЕАЦИЈЕ’’

У БАЊИ КОВИЉАЧИ 

I ОПШТИ ДЕО

УВОД1.0. 

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

2.0. ОСВРТ НА ПЕРИОД НАСТАНКА, 
ПРИЛИКЕ И ПРАВЦЕ У УМЕТНОСТИ

 Бања	 Ковиљача	 као	 туристичко	
место	 има	 те	 особине	 само	 у	 оквиру	
парка,	 те	 је	 планске	 активности	 везане	 за	
непосредну	 близину,	 потребно	 условити	
јасним	смерницама	које	доприносе	очувању	
амбијента.			
	 Бању	су	градили	планери	и	урбанисти,	
позната	 имена	 наше	 архитектуре,	 па	 се	 и	
настанак	овог	парка	не	може	раздвојити	од	
градитељских	подухвата	у	њему.									

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

-	 Закон	 о	 планирању	 и	 изгадњи	 (Сл.	
гласник	Републике	Србије	бр.	72/2009;	
81/2009	–	испр.;	64/2010	-	одлука	УС,	
24/2011,	 121/2012,	 42/2013,	 50/2013,	
98/2013	i	132/2014)

-	 Правилник	 о	 садржини,	 начину	 и	
поступку	израде	планских	докумената	
(Сл.	 гласник	 РС,	 бр.	 31/10,	 69/10	 и	
16/11)

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

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

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

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

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

 Prema Planu generalne regula-
cije za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a 
(Sl. Grada Loznice br. 4/2011) predmetno 
podru~je je predvi|eno za obaveznu 
izradu plana ni`eg reda i planirano 
je sa prete`nom namenom sportsko-
rekreativne povr{ine, a dopunskom 
namenom turizam i ugostiteqstvo i 
komercijalni sadr`aji. Uz saobra}ajnicu 
kojom je omogu}eno prikqu~ewe centra 
Bawe Koviqa~e na dr`avni put, a koja je 
preuzeta na osnovu planskog re{ewa iz 
Plana detaqne regulacije Bawa Centar 
(Slu`beni list Grada Loznica br. 3/07) 
planirano je formirawe parkovskog 

Сл. бр. 1 Парковска композиција  1928 год. 
звездасти систем стаза и кружна стаза

	 Анализирајући	 парк,	 као	 полазну	
основу	 у	 обликовању	 новог	 зеленог	
комплекса,	сазнајемо	да	је	дорадом	пројекта	
дворане	Кур-салона	као	централног	објекта	
у	односу	симетрије	и	решавањем	стабилних		
односа	 пропорција,	 аутор	 Ј.	 Бончић	 у	
зиму	 1928.г.	 вешто уклопио	 у	 природно	 и	
историјско	 окружење	 те	 он	 чини	 	 складно	
повезану		композицију.	
	 За	 наше	 архитекте	 ова	 епоха	
представља	 солидну	 базу,	 за	 остварење	
нових	композиција.	Она	је	уједно	и		модел	за	
организацију	простора	са	својом	израженом	
осом	 симетрије	 као	 сигурним	 ослонцем	 за	
јасно	и	хармонично	решавање	унутрашњих	
простора,	 зграда	 и	 одговарајућих	 спољних	
облика.	
	 Настанак	нове	парковске	композиције	
који	 је	 централна	 тема	 овог	 плана,	 треба	
да	 подржи	 амбијенталну	 целину	 бањског	
комплекса	 и	 да	 усагласи	 постојеће	 и		
новопројектоване	зелене	елементе.

3.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

	 Плански	 и	 правни	 основ	 за	 израду	
нацрта	 Плана	 детаљне	 регулације	 садржан	
је	у	одредбама:
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kompleksa po obodu izgra|enog objektima 
u funkciji turizma i ugostiteqstva, 
sli~nog postoje}em parkovskom 
kompleksu centralnog bawskog parka 
koji je za{ti}en kao bawsko-le~ili{na 
zona i kao kulturno-istorijska celina. 
Prema Planu generalne regulacije 
za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a 
predmetno podru~je se nalazi u zoni   
TNC5 -{ira zona glavnog centra naseqa 
uz koridor dr`avnog puta.

5.0. GRANICA PLANA I OBUHVAT 
GRA\EVINSKOG PODRU^JA

 Podru~je obuhva}eno predmetnim 
Planom detaqne regulacije ,,Kompleks 
sporta, rekreacije i turizma” u Bawi 
Koviqa~i, nalazi se u okviru katastarske 
op{tine Bawa Koviqa~a, na teritoriji 
grada  Loznice, u obuhvatu Plana 
generalne regulacije za naseqeno mesto 
Bawa Koviqa~a (Sl. Grada Loznice br. 
4/2011).
 U obuhvatu predmetnog plana 
nalaze se slede}e katastarske parcele:

37/7,	 37/8,	 37/9,	 37/10,	 део	 38/1,	 38/2,	 38/3,	
39/1,	 39/2,	 39/3,	 41/2,	 42/2,	 43/2,	 44/2,	 45,	
47/1,	 47/2,	 48/1,	 49/2,	 49/3,	 49/4	 ,49/5,	 49/6,	
49/7,	49/8,	49/9,	49/10,	49/11,	49/12,	50/1,	50/2,	
51/1,	51/2,	51/3,	52/1,	52/2,	52/3,	52/4,	53,	54,	
55,	56/1,	56/2,	57,	58,	59,	део	60,	део	62/1,	део	
62/3,	 63/1,	 63/3,	 64/1,	 64/3,	 65/1,	 65/3,	 65/4,	
65/5,	 66/1,	 66/3,	 67/1,	 67/3,	 68/1,	 68/3,	 69/1,	
69/3,	 70/1,	 70/2,	 71/1,	 72/1,	 72/2,	 73/1,	 73/2,	
73/3	 ,74/1,	 74/3,	 74/4,	 75/1,	 75/3,	 75/4,	 77/1,	
77/2,	 78/1,	 78/3,	 78/4,	 147/1,	 147/3,	 147/4,	
148/1,	148/3,	148/4,	148/5,	149/1,	149/3,	149/4,	
149/5,	151/1,	151/2,	151/3,	151/4,	151/5,	151/6,	
151/7,	152/1,	152/2,	152/3,	152/4,	152/5,	152/6,	
152/7,	152/8,	153/1,	153/2,	153/3,	153/4,	154/1,	
154/2,	154/3,	154/4,	154/5,	156/1,	156/3,	156/4,	
156/6,	део	157/1,	157/3,	157/4,	део	157/5,		део	
157/9,	 157/10,	 део	 545/68,	 545/69,	 545/70,	
545/71,	 545/72,	 545/73,	 545/74,	 део	 545/75,	
545/76,	545/77,	545/78,	545/79,	545/80,	545/81,	
545/82,	545/83,	545/84,	545/85,	545/86,	545/87,	

545/88,	 545/89,	 545/90,	 545/114,	 545/115,	
545/116,	 545/117,	 545/118,	 део	 545/121,	
545/129,	 545/175,	 545/199,	 део	 545/208,	
део	545/209,	 545/210,	 545/212,	 545/213,	 део	
549/1,	 549/2,	 549/3,	 549/4,	 549/6,	 549/7,	 део	
549/8,	549/9,	део	3126.

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

	 Обухват	 плана	 почиње	 од	 детаљне	
тачке	 1	 која	 се	 налази	 на	 северозападној	
страни	 предметне	 локације,	 на	 граници	 са	
државним	 путем	 првог	 реда	 бр.26,	 одакле	
се	 спушта	 ка	 југу	 до	 детаљне	 тачке	 17,			
наставља	ка	jугу	до	тачке	128,	па	ка	истоку	
железничком	парцелом	до	тачке	125,	одакле	
креће	 на	 север	 тачкама	 од	 121	 до	 124,	 па	
јужном	међом	државног	пута	све	до	полазне	
тачке.
	 Наведене	детаљне	тачке	налазе	се	на	
графичком	прилогу	бр.2	„Обухват	плана“.
Сваку	 недоумицу	 у	 вези	 описа	 границе	
обухвата	 или	 броја	 наведених	 парцела	 у	
обухвату	 отклонити	 увидом	 у	 графички	
прилог	 који	 је	 меродавнији	 у	 погледу	
тачности	 података.	 У	 случају	 неслагања	
описа	границе	из	текстуалног	дела	плана	са	
графичким	делом,	важи	графички	део	плана.	
У	 случају	 неслагања	 бројева	 катастарских	
парцела	са	бројевима	катастарских	парцела	
на	 графичком	 прилогу,	 важи	 графички	
прилог.	 Такође,	 уколико	 је	 у	 међувремену	
дошло	 до	 промене	 у	 катастарском	 операту,	
важиће	 стање	 дато	 у	 графичком	 прилогу	
плана.

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
- ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА-

1.0. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

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

- дефинисању	 простора	 од	 јавног	
интереса

- преиспитивању	капацитета	изградње
- подизању	 стандарда	 коришћења	

простора
- делимичном	 уређењу	 система	

паркирања	
- унапређењу	 нивоа	 инфраструктурне	

опремљености
Урбанистичким	 решењем	 усвојен	

је	принцип	умереног	развоја	и	у	структури	
грађења	и	у	саобраћајним	решењима.

Бања	Ковиљача	као	туристичко	место	
има	те	особине	само	у	оквиру	парка,	околина	
парка	је	изгубила	те	карактеристике	највећим	
делом	због	пропуста	планске	документације	
да	 препозна	 кључ	 предходног	 планирања	
који	 је	 у	 идеалан	 однос	 ставио	 изградњу	
објеката	 и	 партера.	 Овај	 план	 ће	 настојати	
да	се	тај	однос	поново	успостави.

Планира	 се	 изградња	 спортско-
рекреативног	комплекса	и	новог	парковског	
комплекса	 са	 садржајима	 туризма,	
угоститељства	и	комерцијалним	садржајима.	
Такође,	 планира	 се	 измештање	 бањског	
фудбалског	 стадиона	 на	 нову	 локацију	 у	
оквиру	 планираног	 комплекса,	 а	 који	 је	
тренутно	 заузео	 једну	 од	 најатрактивнијих	
зона	 уз	 централни	 бањски	 парк	 у	 Бањи	
Ковиљачи.	 У	 оквиру	 планираног	 подручја	
по	 атрактивности	 садржаја	 издваја	 се	 аква	
парк	 са	 спортско-рекреативним	 и	 осталим	
пратећим	садржајима.	Планирани	аква	парк	
има	гравитационо	подручје	у	чијем	радијусу	
од	 100	 км	 се	 налазе	 Лозница,	 Шабац,	
Бијељина,	 Тузла,	 Зворник,	 Љубовија,	
Крупањ.	

На	 подручју	 обухваћеном	 границом	
овог	 Плана,	 не	 налази	 се	 непокретно	
културно	 добро	 евидентирано	 од	 стране	
Завода	за	заштиту	споменика.

Основна	намена	земљишта:
- површине	 јавне	 намене	 чине	

саобраћајнице	 у	 обухвату	 Плана,	
парковске	 површине,	 заштитно	
зеленило	и	комуналне	површине.

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

структуре	 предвиђена	 је	 изградња	 сао-
браћајница	којима	би	 се	 омогућио	приступ	
свим	 деловима	 комплекса,	 свим	 парцелама	
у	обухвату	као	и	формирање	јасне	блоковске	
структуре.	 Предвиђено	 је	 да	 се	 паркирање	
решава	 у	 оквиру	 парцеле	 и	 подземним	
гаражама.	За	јавне	намене	обезбеђено	је	160	
паркинг	места.

У	 области	 водне	 инфраструктуре	
задржава	 се	 постојећи	 концепт	 снабдевања	
водом,	који	се	ослања	на	постојећу	водоводну	
мрежу	 која	 је	 недавно	 реконструисана.	
Планира	 се	 изградња	 водовода,	 фекалне	 и	
кишне	канализације.	

У	области	енергетске	инфраструкту-
ре	 постојећа	 подземна	 високонапонска	
и	 нисконапонска	 мрежа	 не	 постоји. U 
neposrednom okru`ewu obuhvata Plana   
postoje  distributivne trafostanice 
10/0,4	 kV	 kao sto su:  ,,Nova Autobuska 
Stanica” ; TS ,,Kvarc” ; TS ,,Zelenica” 
i TS ,,Nova Fekalna Stanica” koje 
su uglavnom povezane u prstenastu 
10 kV mre`u podzemnim  kablovskim 
vodovima  sa susednim trafostanicama. 
За	 напајање	 објеката	 у	 обухвату	 плана,	
планира	 се	 изградња	 нових	 ТС	 10/0,4	 kV	
који	 се	 подземним	 10кV	 водовима	 спајају	
у	 прстенасту	 мрежу	 са	 горе	 наведеним	
трафостаницама.	

У	 области	 ТТ	 инфраструктуре	
потребно	је	изградити	ТТ	приступну	мрежу	
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унутар	 блока	 ка	 постојећој	 АТЦ	 ,,Бања	
Ковиљача.	

Пре	 приступања	 изради	 Концепта	
Плана	 тражени	 су	 услови	 од	 следећих	
надлежних	институција	и	служби:

- Ј.П.	„Електродистрибуција“	Лозница
- Ј.П.	 „Водовод	 и	 канализација“	

Лозница
- „Телеком	Србија“	А.Д.	Београд
- „Лозница	гас“	А.Д.	Лозница
- Ј.К.П.	„Топлана“	Лозница
- Министарство	 унутрашњих	 послова	

Републике	Србије
- Републички	 хидрометеоролошки	

завод,	Београд

- Јавно	 предузеће	 за	 управљање	
грађевинским	 земљиштем	 Град	
Лозница

- Јавно	 водопривредно	 предузеће	
„Србија	воде“	Београд

- ЈП	„Путеви”	Србије
- „Железнице	Србије”	А.Д.

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

2.1.TIPI^NA NASEQSKA CELINA 
5 (TNC5)

U nastavku je izdvojeno samo ono {to se 
odnosi na predmetno podru~je.

PRAVILA URE- 
\EWA

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

NAMENA 
POVR[INA I 
OBJEKATA

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

POSEBNI 
USLOVI

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

POSLOVNO-KOMERCIJALNE DELATNOSTI, TURISTI^KE AKTIVNOSTI I 

SPORTSKO-REKREATIVNI CENTRI I KOMPLEKSI) U [IROJ ZONI GLAVNOG 

CENTRA NASEQA

PRAVILA 
PARCELACIJE

Minimalna povr{ina parcele….600m2

Minimalna {irina parcele….12m

PRISTUPI 
PARCELAMA

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

USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA

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

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

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

2.3. JAVNO ZELENILO

2.3.1. Pravila ure|ewa

Parkovi

Pod pojmom parka obuhva}ene su 
zelene povr{ine koje se nalaze u okviru 
izgra|enog urbanog tkiva za odmor, 
{etwu, igru.

Drvoredi

Gde god je to mogu}e postavqati 
nove drvorede a kod obnove postoje}ih

- drvorede obnavqati vrstom 
drve}a koja dominira u drvoredu

-predvideti sadwu {kolovanih 
sadnica (visina 3,5 m, stablo ~isto do 
grana do visine od 2,5 m prsnog pre~nika 
najmawe 10 cm)

2.3.2.Pravila gra|ewa

Parkovi

Kod podizawa novih parkova va`e 
slede}i uslovi:

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

U parku treba da budu podignuti 
slede}i objekti:

- Ugostiteqski objekti sa 
otvorenim ba{tama, prate}i objekti 
sportskih sadr`aja, objekti u funkciji 
odr`avawa parka, objekti kulture, 
mawi otvoreni amfiteatri za kulturne 
manifestacije, infrastrukturni objekti.  
Mogu}a je izgradwa pojedina~-nih, 
javnih ili komercijalnih objekata u 
kompleksima zelenila na osnovu planova 
detaqne razrade.

Parkove treba opremiti 
standardnom infrastrukturom i 
sistemom za zalivawe.

Drvoredi

Kod podizawa novih drvoreda

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

Kod podizawa u novim naseqima 

Prioritet dati vi{erednim 
drvoredima sa travnim ba{ticama. 
Najmawe rastojawe izme|u sadnica je 
5,0 m i predvideti sadwu {kolovanih 
sadnica.
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Potrebno opremawe drvoreda

Treba postaviti {titnike oko 
debla i za{titi sadne jame a prema 
potrebi postaviti instalacije za 
podzemno navodwavawe prehranu 
drvorednih sadnica.

2.4. SPORTSKO-REKREATIVNE 
POVR[INE

2.4.1. Pravila ure|ewa

U zavisnosti od oblika rekreativne 
odnosno sportske aktivnosti gra|ana, 
ovi objekti se dele u dve kategorije:

- Sportske povr{ine za aktivnosti 
usmerene na rekreaciju koja se izvodi 
samostalno-spontana rekreacija: {etwa, 
zabava, igra, razonoda, odmor u prirodi, 
plivawe i sun~awe i sl.

- Sportske povr{ine za aktivne 
oblike rekreacije odnosno sporta, 
koji se odvijaju u sportskim i drugim 
organizacijama ili za to posebno 
utvr|enim povr{inama, prostorijama i 
objektima.

Ne postoji sportsko-rekreativni 
centar u Bawi Koviqa~i.

Planirani sportsko-rekreativni 
centri na nivou op{tine se normiraju 
sa minimum ukupne povr{ine 4 m2 
po stanovniku i 1,2 m2 po stanovniku 
korisne povr{ine a preporu~uje se i 

vi{e, ukoliko se uka`e potreba, interes 
ili mogu}nost.

Preporu~uje se izgradwa 

- de~jih igrali{ta za uzrast od 3-6 
godina u okviru gravitacionog podru~ja 
50-300 m, 

- de~jih igrali{ta za uzrast od 6-11 
godina u okviru gravitacionog podru~ja 
50-500 m, 

- igrali{ta i sportske povr{ine 
za uzrast od 11-14 godina u okviru 
gravitacionog podru~ja 100-1000 m, 

- igrali{ta i sportske povr{ine 
za uzrast iznad 14 godina u okviru 
gravitacionog podru~ja 1000-1500 m, 

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

Iskqu~ivo je zabraweno: stanovawe, 
poslovawe i proizvodne delatnosti.

Za izgradwu objekata u ovim zonama 
neophodna je izrada urbanisti~kog plana 
ili urbanisti~kog projekta.

Nije dozvoqena promena osnovne 
namene i ona mora biti zastupqena na 
70% parcele.

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

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

Pravila parcelacije Minimalna veli~ina parcele je 10 ari.
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Pristup parcelama Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu povr{inu 
minimalne {irine 4,5 m. Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti za 
parkirawe vozila i mora obezbediti pristup protivpo`arnog vozila. 
Parcele pored magistralnog puta (sada dr`avni put I B reda br. 26) ne mogu 
imati direktan pristup na magistralni put sem ako se za to nepribavi posebno 
odobrewe JP „Putevi” Srbije. 
Pristup na parcele se izvodi sa paralelnih, sabirnih saobra}ajnica ili 
drugih naseqskih saobra}ajnica. 

Uslovi za izgradwu 
objekata

Podzemne 
eta`e

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

Indeks 
zauzetosti

20,00%

Indeks
izgra|enosti

0,3 - 0,4

Gra|evinska 
linija

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

Udaqenost od 
me|a i suseda

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

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih konstrukcija.

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

Odvo|ewe 
atmosferskih 
voda

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

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

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

Ure|ewe slobodnih 
povr{ina

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

Izgradwa drugih 
objekata na parceli

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

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

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

Posebni uslovi Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama.
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2.5. ZA[TITNO ZELENILO

2.5.1.Pravila ure|ewa

Zeleni koridori

Zelene koridore je mogu}e 
postaviti du` obale reke Drine, du` 
saobra}ajnica, ako je to mogu}e du` 
nekih mawih vodotoka i kanala.

Budu}a mre`a pe{a~kih i 
biciklisti~kih staza treba da koristi 
postoje}e kao i planirane zelene 
koridore. 

Kod rekonstrukcije postoje}
ih koridora va`e slede}i uslovi: 
sa~uvati zelene koridore u postoje}im 
granicama, uva`avati pravce pe{a~kog 
i biciklisti~kog kretawa. Za{titni 
putni pojas ozeleniti.

2.5.2.Pravila gra|ewa

Zeleni koridori

- Kod podizawa novih koridora 
va`e slede}i uslovi: kod vi{enamenskog 
kori{}ewa zelenih koridora izbor vrsta 
i na~in sadwe prilagoditi primarnoj 
nameni (za{titni pojasevi, za{titne 
{ume i sl.) u zavisnosti od veli~ine 
prostora dozvoqena je izgradwa sadr`aja 
za rekreaciju.

- Kod novih zelenih koridora 
dozvoqeno je: sadwa, provla~ewe 
biciklisti~kih i pe{a~kih staza, 
podizawe mesta za odmor, ugostiteqskih 
objekata, nadstre{nica na povr{ini 
do 5% povr{ine koridora, izgradwa 
sportskih objekata, podizawe parkova.

- Potrebno opremawe zelenih 
koridora: zelene koridore treba 
opremiti standardnom infrastrukturom 
i sistemom za zalivawe. U putnom 
pojasu je dozvoqeno postavqawe putnih 
objekata, infrastrukturnih vodova i 
objekata i reklamnih panoa. Postavqawe 
ovih objekata se ure|uje op{tinskom 
odlukom. 

III ANALIZA I OCENA 
POSTOJE]EG STAWA

  
      1.0  ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ - 

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

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

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

Геолошки састав терена – 
доминантна	земљишта	су:

Аутоморфна	 земљишта	 	 -	 заузимају	
28%	територије	

Нудоморфна	земљишта	-	 	 	заузимају	
72%	територије

У	 групи	 аутоморфних	 издвајају	 се	
смеђа	земљишта	на	кречњаку	22	%.	

У	 групу	 хидроморфних	 издваја	 се	
псеудоглеј	са	36	%.	Ова	два	типа	обухватају	
58%	 општине.	 Присутна	 су	 још	 два	 типа	
земљишта:	 	 алувијум	 -	 иловаста	 	 	 17	 %		
параподзоаста			6.5		%.	
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Сва	четири	типа	земљишта	обухватају	
93	 %	 територије	 -	 града,	 	 док	 је	 учешће	
других	типова	безначајно.

Бонитетна	 класификација	 обухвата	
шест	типова	земљишта.	Највише	земљишта	
заступљено	 је	 у	 	 четвртој,	 петој	 и	 шестој	
класи,	 на	 подручју	 Гучева	 и	 Иверка.	
Земљишта	 друге	 класе	 готово	 да	 и	 нема,	
изузев	подручја	око	Дрине	.      
Земљишни профили – значајно	присуство 
Б	хоризонта,	на	територији	града,	зеједничко	
је	 за	 све	 типове	 земљишта	 који	 и	 поред	
одређених	 сличности	 указују	 на	 одређене	
разлике,	 што	 је	 резултат	 различитих	
матичних	 супстрата	 	 и	 различитих	 услова	
образовања	.

Код	хидромирфних	земљишта	издваја	
се	псеудоглеј	са		36.9	%.	

За	 псеудоглеј	 (g	 хоризонт)	
карактеристично	 је	 да	 се	 развија	 уз	
присуство	воде	 	H2O.	Предуслов	 за	његово	
образовање	 је	 присуство	 у	 профилу	 једног	
воденог	хоризонта	(	Bt	)	и	процес	псеудоглеја	
надовезује	 се	 на	 процес	 лесивирања	 чији	
је	 резултат	 (Bt)	 хоризонт.	 После	 обилних	
падавина,	 вода	 –	H2O	испуњава	 све	поре	и	
шупљине	изнад	-	Bt	хоризонта	услед	чега	се	
у	профилу	одигравају	редукциони	процеси.	
Ово	је	мокра	фаза	псеудооглејавања.	

Сува	 фаза	 наступа	 кад	 из	 профила	
испари	вода	услед	чега	се	у	земљи	одигравају	
оксидациони	процеси.	Боја	(g)	хoризонта	је	
пепељасто	сива.	Вредност	зависи	од	дубине	
на	којој	се	налази	вододрживи	хоризонт	и		од	
дужине	и	трајања	мокре	и	суве	фазе.

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

•	 1.	 шуме	 црног	 граба	 са	 медунцем,			
(Quercetum	farnetto	–	ceris)	

•	 2.	 шуме	 сладуна	 и	 цера	 (Quercetum	
farnetto	–	ceris	Rud.)								

•	 3.	 шуме	 китњака	 и	 граба	 (Galio	 –	
Querco	–	Carpinetum	ass.n.)			

•	 4.китњаво	 грабове	 шуме(Galio–
Querco–Carpin.	 acelea.	 sa	 Quercus	
robr.	Var.n.)

•	 5.	брдско	букова	шума	 	 	 (	Fagetum	–	
submontanum	ass.n.)

•	 6.	 буква	 шума	 са	 црним	 грабом	 и	
јаворима	 	 (Aceri	 –	Ostryo	 –	 Fagetum	
ass.)

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

Парк	 –	 шумa,	 чини	 прелазну	 зону	
Гучева	 и	 парка	 и	 има	 знатан	 утицај	 на	
микроклиму	целог	подручја.	Ако	посматрамо	
парк	као	област,		која	се	налази	у	подножју	
Гучева	 са	 карактристикама	 алувијалних	
предела,	 говоримо	 о	 две	 климатогене	
заједнице,	 	 карактеристичне	 по	 великој	
сложености	и	разноврсности	флоре	и	фауне	
што	се	огледа	у	великом	броју	биљних	врста	
и	 њихових	 фитоценоза.	 То	 је	 узроковано	
разноликоишћу	рељефа,	кломе,	 геолошке	и	
педолошке	подлоге.

У	 нижим	 деловима,	 на	 равном	
терену	налази	се	и	предметна	површина	са	
претежно	 	 заступњеним	 ливадама	 са	 једне	
стране,	шумском	вегетацијом	са	друге	стране	
и	 мочварном	 вегетацијом	 	 условљеном	
равним	и	депресивним	теренима,	плављеним	
или	 често	 плављеним,	 дуж	 речног	 корита		
Дрине.

Долинске	 ливаде	 појављују	 се	 на	
местима	 повременог	 плављења	и	 засипања	
алуијалним	наносом.

Шумска	 вегетација	 је	 најприсутнији	
облик	 биљних	 заједница	 услед	 велике	
покривености	територије.	

Планина	Гучево,	у	чијем	подножју	се	
налази	парк,	 значајно	 утиче	на	формирање	
нових	 зелених	 целина,	 јер	 представља	
прелазну	 област	 између	 две	 климатогене	
заједнице:	асоцијација:	Querco	–	Carpinetum	
и	 Quercetum	 fernetto	 cerris,	 на	 чијој	 се	
површини	 налази	 велики	 број	 реликтних	
врста	 (	 Ostrya	 carpinifolia,	 Juglans	 regia,	
Castane	sativa,	Ilex	aquinifolium).	
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Ове	карактеристике,	јасно	дефинишу		врсте	
које	 чаине	 основу	 у	 одабиру	 у	 формирању	
вегетацијског	покривача.

1.1 Услови животне средине	 –	 са	
аспекта	животне	средине	највише	проблема	
у	 претходних	 тридесет	 година	 било	 је	 са	
загађеним	 ваздухом.	 Фабрика	 великог	
капацитета	(хемијске	индустрије)	смештена	
је	 са	 источне	 стране,	 загађен	 ваздух	 убрзо	
се	налазио	у	бањи.	Последњих	десет	година	
фабрика	не	ради	па	 се	 ситуација	у	 ваздуху	
поправља.	Наиме	отровних	гасова	је	мање.	

Непосредно	уз	парк	пролази	и	пруга,	
којом	 саобраћају	 локални	 возови,	 што	
доприноси	већем	загађењу	ваздуха.	Са	свих	
страна	 парка,	 налазе	 се	 колски	 путеви,	 са	
веома	прометним	 саобраћајем.	Обилазница	
око	града	такође	додатно	оптерећује	постојеће	
загађење.	 Велика	 количина	 ослобођених	
издувних	гасова	који	одлазе	у	ваздух,	али	и	у	
земљиште,	погоршава	услове.	Аерозагађење	
је	веће	зими,	током	сезоне	грејања.

Главна	 сезона,	 када	 има	 више	
посетилаца	 у	 бањи	 а	 	 самим	 тим	 и	 у	
централном	 бањском	 парку	 је	 лето	 и	 тада	
настају	бројни		проблеми.	Повећава	се	бацање	
отпадака,	 гажењем	 траве	 и	 уништавањем	
мобилијара.	Поред	свих	проблема,	 	бањски	
парк	је	ипак	површина	на	којој	се	примењује	
одржавање	а		самим	тим	и	хигијена.

2.0. OCENA POSTOJE]EG STAWA

Teren na kome je predmetna 
lokacija  je prete`no ravan.

 Sa severne strane lokacija je  
oivi~ena државним	путем	 I Б	реда	 бр.	 26	
Остружница-Обреновац-Шабац-Лозница-
државна	 граница	 са	 БиХ	 (гранични	 прелаз	
Мали	 Зворник-Нови	 мост), sa zapadne i 
isto~ne strane  predmetna lokacija je 
oivi~ena novoplaniranim ulicama koje 
nemaju pristup na dr`avni put. Sa ju`ne 
strane predmetna lokacija je ograni~ena 
prugom Loznica - Zvornik.

Na predmetnoj lokaciji ne postoje 
izgra|eni objekti, ve} je предметна	

локација	 зелена	 површина	 без	 значајне	
вегетације,	 која	 тренутно	 служи	 као	
пољопривредно	земљиште.			

Биолошка	детерминација	и	превођење		
простора	 у	 урбану	 зелену	 површину,	
представља	 сложен	 процес	 и	 подразумева	
бројне	 мере.	 Реализација	 би	 требала	 да	
нагласи	 значајност	 фазног	 решења,	 ради	
задовољавања		сложених	функција.

Како	 је	реч	о	неуређеном	земљишту	
које	 се	 налази	 на	 тренутно	 најповољнијем	
земљишту	 и	 на	 ком	 су	 започете	 планске	
активности	 доношењем	 Плана	 детаљне	
регулације	 «Бања	 центар	 2»	 којим	 се	
усмерава	 повезивање	 центра	 насеља	 са	
државним	путем,	јасно	је	да	је	овај	простор	
потребно	 опремити	 и	 довести	 у	 стање	
планирано	 Планом	 генералне	 регулације	
за	насељено	место	Бања	Ковиљача.	Услови	
за	 испуњење	 планираних	 активности	 су	
оптимални	 пошто	 је	 предметни	 простор	
неизграђен.	 Такође,	 предметна	 локација	
је	 на	 	 најближем	 удаљењу	 од	 централног	
дела	 Бање	 Ковиљаче	 (пешачка	 дистанца	
200м)	те	је	ширење	на	овај	простор	плански	
оправдано.	Не	само	да	би	се	на	уз	планирану	
прикључну	 саобраћајницу	 која	 би	 постала	
кичма	 будућих	 активности	 омогућила	
разноврсност	 и	 проширење	 туристичке	
понуде,	него	би	се,	на	овај	начин	обезбедило	
директно	повезивање	центра	бање	и	излазак	
на	Реку	Дрину	што	је	био	полазни	мотив	и	
планско	 опредељење	 дефинисано	 планом	
вишег	реда	и	овим	планом.

Анализом	 постојећег	 стања	 може	
се	 утврдити	 да	 не	 постоје	 препреке	 у	
реализацији	планираних	намена.

Такође,	 шире	 посматрано,	 имало	
се	 у	 виду	 да	 у	 Бањи	 Ковиљачи	 постоји	
недостатак	 у	 смештајним	 капацитетима	 и	
да	угоститељство	не	прати	у	довољној	мери	
у	 квалитету	 и	 заступљености	 здравствене	
активности. Danas u Bawi Koviqa~i 
postoje registrovana dva privredna 
subjekta iz oblasti hotelijerstva, 
turizma i pru`aw zdravstvenih usluga: 
Specijalna bolnica za rehabilitaciju 
Bawa Koviqa~a i Hotelsko-turisti~ko 
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preduze}e http Bawa Koviqa~a. 
Sme{tajni kapaciteti Specijalne 
bolnice iznose 428 le`aja, a HTTP Bawa 
Koviqa~a 563, {to nije ni pribli`no 
dovoqno za potrebe bawskog turizma. 
U privatnom sektoru evidentirano je 
27 samostalnih ugostiteqskih radwi 
koje se nalaze u centru Bawe pored puta 
Loznica Zvornik, u glavnoj ulici Bawe i 
na obroncima planine Gu~evo. Privatni 
ugostiteqski objekti upotpuwuju 
postoje}u ponudu, ali su oni prete`no 
nameweni prolaznim gostima i gostima 
koji svra}aju sa magistralnog puta. Bawi 
Koviqa~i nedostaju elitni turisti~ko-
ugostiteqski objekti koji bi pru`ali 
usluge. Pro{irewem sadr`aja sporta 
i rekreacije kao i novih kapaciteta 
sme{taja bi}e neophodna izgradwa 
i novih kvalitetnih turisti~ko-
ugostiteqskih objekata. 

Osnovni princip razvoja je 
da se Bawa ne razvija kao iskqu~ivo 
zdravstveni, bawski centar ve} kao 
op{ti turisti~ki centar orijentisan 
na razli~ite kategorije turista. U 
tom smislu je od posebne va`nosti 
aktivirawe svih potencijala u nasequ 
(kompletirawe ponude sportsko-
rekreativnog sadr`aja, prezentacija 
kulturno-istorijskog nasle|a, ure|ivawe 
rekreativno-zabavnog centra u priobaqu 
Drine), razvoj razli~itih oblika 
sme{tajnih i ugostiteqskih kapaciteta, 
kompletirawe infrastrukture. U tom 
smislu, nephodno je da Bawa Koviqa~a 
iskoristi prednosti povoqnog polo`aja 
u odnosu na va`ne komunikacione pravce 
(dr`avni put i `elezni~ku prugu) {to 
planirana lokacija omogu}ava. 

Predvi|eno je izme{tawe posto-
je}eg fudbalskog terena koji se nalazi 
u neposrednoj blizini bawskog parka na 
povoqniju lokaciju izvan u`eg centra-na 
prostor predvi|en za sport i rekreaciju 
kako bi se lokacija oslobodila za 
izgradwu objekata planiranih po PGR 
Bawa Koviqa~a (sport i rekreacija, 

turizam i ugostiteqstvo, komercijalni 
sadr`aji).

Turisti~ko-ugostiteqske i 
komercijalne sadr`aje, neophodno je 
obogatiti i raznovrsnim sportsko-
rekreativnim sadr`ajima, zonom zabave 
koja predstavqa prostor za aktivnu 
rekreaciju i zabavu-akva parkom, kao 
i zonu opu{tawa i relaksacije kao 
{to su npr. spa i velnes centri i sl. 
Analiziraju}i sli~ne primere izvedene 
u Srbiji, upore|uju}i gravitaciono 
podru~je i odnos veli~ina urbanih 
sredina (Petrolend u Ba~kom Petrovcu 
od 5,14ha i akva park u Jagodini od 5,0ha) 
utvr|eno je da se sa povr{inom od 4,3ha za 
akvapark ostvaruje planirani minimum 
u pogledu kapaciteta i potreba gostiju 
Bawe Koviqa~e. Treba uzeti u obzir da 
je akva Park Petrolend najve}a do sada 
izgra|ena turisti~ko-zabavna atrakcija 
u Srbiji i najmoderniji akva park na 
prostoru celog Balkana. Nalazi se na 
teritoriji op{tine Ba~ki Petrovac, 
nadomak Novog Sada, 120 kilometara 
od Beograda, isto toliko je udaqen od 
granice sa Ma|arskom, i samo 20 km od 
grani~nog prelaza sa Hrvatskom. Na 
drugoj strani, akva park u Jagodini 
ostvaruje 330000 posetilaca godi{we 
{to pored lokalnog stanovni{tva 
podrazumeva posetioce iz cele Srbije i 
iz inostrantva.

3.0. STATUS I NAMENA 
ZEMQI[TA

Sve parcele u obuhvatu predmetnog 
PDR-a se nalaze u gra|evinskom podru~ju 
odre|eno Planom generalne regulacije 
za naseqeno mesto Bawa Koviqa~a (Sl. 
Grada Loznice br. 4/2011)

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

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

• povr{ine za ostale namene 
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4.0. VLASNI^KI STATUS ZEMQI[TA

Tabela 1. Parcele u KO  Bawa Koviqa~a

Redni 
broj

Broj  
parcele

Povr{ina Vlasnik Namena

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

pa{wak

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

pa{wak

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

pa{wak

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

poqoprivredno

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

pa{wak

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

neplodno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

10 Deo 41/2 141 Dr`alac Zeki} Dragomir poqoprivredno
11 42/2 621  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
12 43/2 582  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
13 44/2 525  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
14 45 826 Koncern Farmakom M,B.[abac-Rudnici 

i topionica A.D. Zaja~a Loznica
poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno
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18 49/2 309  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
19 49/3 439  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
20 49/4 374  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
21 49/5 943 Koncern Farmakom M,B.[abac-Rudnici 

i topionica A.D. Zaja~a Loznica
poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

25 49/9 293 Stefanovi} Milica,
Jovanovi} Vladimir,
Jovanovi} Miroslava,
Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica,Obradinovi} Dragica, Raki} 
Milka i Mari~i} Jovanka

poqoprivredno

26 49/10 136 Dr`alac Jevti}  Radomir poqoprivredno
27 49/11 9 Stefanovi} Milica,

Jovanovi} Vladimir, Jovanovi} 
Miroslava, Jovanovi} Milena, Bandi} 
Danica, Obradinovi} Dragica, Raki} 
Milka i Mari~i} Jovanka

poqoprivredno

28 49/12 628 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
29 50/1 589 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
30 50/2 85 Puri} Radomir pa{wak
31 51/1 161 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
32 51/2 69 Vladi} Milojka poqoprivredno
33 51/3 30 ]eli} Rajna, Petrovi} Milena, ]eli} 

Du{anka i 
]eli} Milorad

poqoprivredno

34 52/1 172 Dr`alac Jevti} Radomir poqoprivredno
35 52/2 138 Stefanovi} Milica,

Jovanovi} Vladimir,
Jovanovi} Miroslava,
Jovanovi} Milena, Bandi} Danica, 
Obradinovi}
Dragica, Raki} Milka i Mari~i} 
Jovanka

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

38 53 117 \ur|evi} Milisav poqoprivredno
39 54 242 Koncern Farmakom M,B.[abac-Rudnici 

i topionica A.D. Zaja~a Loznica
pa{wak

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

pa{wak

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

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

poqoprivredno

43 57 529  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac pa{wak
44 58 658  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
45 59 610  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac pa{wak
46 Deo 60 15 dr`alac Zeki} Dragomir pa{wak
47 Deo 62/1 321 RS DP za rudarsko-geolo{ka 

istra`ivawa ,,Istra`ni radovi,, Zaja~a
poqoprivredno

48 Deo 62/3 1138  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
49 63/1 359 RS DP za rudarsko-geolo{ka 

istra`ivawa ,,Istra`ni radovi,, Zaja~a
{umsko

50 63/3 1190  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
51 64/1 451 RS DP za rudarsko-geolo{ka 

istra`ivawa ,,Istra`ni radovi,, Zaja~a
{umsko

52 64/3 1245  Koncern Farmakom M,B. DOO, [abac poqoprivredno
53 65/1 1009 RS Koncern Farmakom M,B.[abac-

Rudnici i topionica A.D. Zaja~a 
Loznica

{umsko

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

{umsko

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

{umsko

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

poqoprivredno

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

{umsko

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

poqoprivredno

61 68/1 774 \ur|evi} Milisav {umsko
62 68/3 1338 \ur|evi} Milisav poqoprivredno
63 69/1 536 Dr`alac Jevti} Radomir {umsko
64 69/3 1036 Dr`alac Jevti} Radomir poqoprivredno
65 70/1 341 Dr`alac Jovanovi} Stanimir {umsko
66 70/2 594 Dr`alac Jovanovi} Stanimir poqoprivredno
67 71/1 648 Dr`alac Stefanovi} Milica poqoprivredno
68 72/1 541 RS ]eli} Dragana, 

]eli} Rajna, 
Petrovi} Milena,
Raubi} Zagorka,
]eli} Milorad i ]eli} Du{anka

{umsko

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

poqoprivredno

70 73/1 635 Puri} Dragi} {umsko
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71 73/2 765 Puri} Dragi} poqoprivredno
72 73/3 43 RS ]eli} Dragana, ]eli} Rajna, 

Petrovi} Milena, Raubi} Zagorka,]
eli} Milorad i ]eli} Du{anka

poqoprivredno

73 74/1 2091 Puri} Radomir {umsko
74 74/3 4066 Puri} Radomir poqoprivredno
75 74/4 12 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
76 75/1 296 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 

Milorad, Puri} Mitar, Marinkovi} 
Zagorka, Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica

{umsko

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

79 77/1 570 Vasi} Dragan i Andri} Dragana {umsko
80 77/2 638 Vasi} Dragan i Andri} Dragana pa{wak
81 78/1 908 Kostadinovi} Du{anka, Puri} 

Milorad, Puri} Mitar, Marinkovi} 
Zagorka, Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica

{umsko

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

84 147/1 706 Mar~eqa Goran i Mirkovi} Dragomir neplodno
85 147/3 172 Mar~eqa Goran i Mirkovi} Dragomir neplodno

86 147/4 31 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” neplodno
87 148/1 1269 Mar~eqa Goran i Mirkovi} Dragomir neplodno

88 148/3 637 Mar~eqa Goran i Mirkovi} Dragomir neplodno
89 148/4 793 Mar~eqa Goran i Mirkovi} Dragomir neplodno
90 148/5 154 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” neplodno
91 149/1 1724 RS dra`aoci Gli{i} Nada, Simi} @

ivana, Alimpi} Jovan, Alimpi} Ivan i 
Gli{i} Milutin

{umsko

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

poqoprivredno

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

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

{umsko

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

neplodno

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

poqoprivredno

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

{umsko

100 151/6 213 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” poqoprivrdno
101 151/7 420 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” neplodno
102 152/1 518 RS Rogojevi} Branislav neplodno
103 152/2 364 RS Rogojevi} Branislav poqoprivredno
104 152/3 549 RS Rogojevi} Branislav neplodno
105 152/4 50 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 

Qubomir i Ivanovi} Zlatomir
poqoprivredno

106 152/5 365 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” {umsko
107 152/6 303 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” neplodno
108 152/7 116 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” poqoprivredno
109 152/8 189 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode” neplodno
110 153/1 854 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
111 153/2 599 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
112 153/3 986 RS Rogojevi} Branislav neplodno
113 153/4 945 RS Rogojevi} Branislav neplodno
114 154/1 35 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno
115 154/2 112 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
116 154/3 43 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno
117 154/4 37 RS Rogojevi} Branislav neplodno
118 154/5 15 RS Rogojevi} Branislav neplodno
119 156/1 404 RS Kaldesi} Milan neplodno
120 156/3 289 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
121 156/4 86 RS Milo{evi} Dragoslava,

Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava,Rogojevi} Dragoslav,Popovi} 
Zora,
@ivkovi} Ivanka i Strgulc Stefanija 

{umsko

122 156/6 12 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno
123 157/3 189 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
124 157/4 4 RS Rogojevi} Branislav pa{wak
125 Deo 157/5 487 RS Milo{evi} Dragoslava,

Perzi} Qubinka, Golu{in Vidosava, 
Rogojevi}
 Dragoslav,Popovi} Zora,
@ivkovi} Ivanka i Strgulc Stefanija 

neplodno

126 157/10 16 RS Dr`alac Kaldesi} Milan neplodno
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127 545/69 1257 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 
Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava i Milo{evi} Dragoslava

pa{wak

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

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

poqoprivredno

131 545/73 4271 RS Rogojevi} Branislav poqoprivredno
132 545/74 2776 RS Ivanovi} Predrag, Ivanovi} 

Qubomir i Ivanovi} Zlatomir
poqoprivredno

133 545/76 438 RS dra`alac grad Loznica {umsko
134 545/77 1576 RS Mar~eqa Goran i Mirkovi} 

Dragomir
poqoprivredno

135 545/78 3026 RS Puri} Radomir poqoprivredno
136 545/79 1140 RS Kostadinovi} Du{anka, Puri} 

Milorad, Puri} Mitar,Marinkovi{ 
Zagorka, Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica

poqoprivredno

137 545/80 1007 Vasi} Dragan i Andri} Dragana poqoprivredno
138 545/81 966 RS Kostadinovi} Du{anka, Puri} 

Milorad, Puri} Mitar,Marinkovi} 
Zagorka, Ludi-Puri} Danica i Puri} 
Ru`ica

poqoprivredno

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

poqoprivredno

140 545/83 1970 RS Puri} Radomir poqoprivredno
141 545/84 315 RS dra`alac grad Loznica {umsko
142 545/85 718 RS Mar~eqa Goran i Mirkovi} 

Dragomir
poqoprivredno

143 545/86 479 RS Terzi} Radenko poqoprivredno
144 545/87 391 RS ]eli} Dragana. ]eli} Rajna, 

Petrovi} Milena,
 ]eli} Milorad i ]eli} Du{anka

poqoprivredno

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

poqoprivredno



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	70

146 545/89 205 Dr`alac Jovanovi} Branko poqoprivredno
147 545/90 139 RS Dr`alac Kaldesi} Milan {umsko
148 545/114 7 RS JVP ,,Srbijavode,, Beograd poqoprivredno
149 545/115 163 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, {umsko
150 545/116 1395 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, poqoprivredno
151 545/117 2863 RS dra`aoci Gli{i} Nada, Simi} @

ivana, Alimpi} Jovan, Alimpi} Ivan i 
Gli{i} Milutin

poqoprivredno

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

poqoprivredno

153 545/129 460 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, {umsko
154 545/175 973 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 

Branko, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava i Milo{evi} Dragoslava

poqoprivredno

155 545/199 109 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
156 545/210 853 RS dra`alac grad Loznica {umsko
157 545/212 2199 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
158 545/213 9217 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
159 549/2 49 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
160 549/3 118 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
161 549/4 143 RS dra`alac grad Loznica neplodno
162  549/6 44 Obradovi} Velibor {umsko
163 549/7 382 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
164 Deo 549/8 638 RS grad Loznica zemqi{te pod 

objektom
165 549/9 113 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
166 deo 38/1 717 RS Rogojevi} @ivojin zemqi{te pod 

objektom
167 deo 157/1 417 RS @ivkovi} Ivanka, Rogojevi} 

Dragoslav, Popovi} Zora, Strgulc 
Stefanija, Perzi} Qubinka, Golu{in 
Vidosava i Milo{evi} Dragoslava

poqoprivredno

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

[umsko

169 deo 545/68 403 RS Rogojevi} @ivojin poqoprivredno
170 deo 545/75 2793 RS grad Loznica poqoprivredno
171 deo 545/121 182 RS JP ,,Putevi Srbije,, Magistralni put
172 deo 545/208 119 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} Branko,  

Rogojevi} Dragani Rogojevi} @ivojin
[umsko

173 deo 545/209 215 RS Rogojevi} Du{an, Rogojevi} Branko,  
Rogojevi} Dragani Rogojevi} @ivojin

neplodno

174 Deo 549/1 1776 RS dr`alac JVP ,,Srbijavode,, neplodno
175 Deo 3126 9427 RS dr`alac JP,,@eleznice Srbije,, `elezni~ko 

zemqi{te

Ukupna povr{ina obuhvata		151033			m²
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5.0. SAOBRA]AJ

Простор	 обухваћен	 Планом	 	 нема	
развијену	саобраћајну	мрежу	нити	комуни-
кације	у	оквиру	обухвата	већ	се	са	северне	
стране	 	ослања	на	државни	пут	првог	реда	
бр.	26.

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

6.0. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

6.1.VODOVOD  I  KANALIZACIJA

Gradska vodovodna mre`a

Postoji magistralni potisni 
cevovod od izvori{ta i GCS Zelenica 
ka Loznici i to od ~eli~nih cevi ND 
600mm. Planirana je izgradwa jo{ 
jednog potisnog cevovoda ND 600 mm od 
LG materijala, jer je stari dotrajao i 
ima ~estih kvarova na istom. U blizini 
lokacije kompleksa postoji i glavni 
potisni cevovod za Bawu Koviqa~u ND 
200 mm.

Gradska fekalna kanalizacija

Na predmetnom prostoru nema 
nikakve fekalne kanalizacione mre`e.

Gradska ki{na kanalizacija

Na predmetnom prostoru nema 
nikakve ki{ne kanalizacije

6.2. ELEKTROENERGETIKA

У	 обухвату	 Плана	 	 не	 постоји	
подземна	нити	надземна	електроенергетска	
кабловска	мрежа.

Планом	 је	 предвиђена	 изградња	
комплетно	 нове	 електроенергетске	 10кV	 и	
НН	мреже	са	припадајућим	трафостаницама,	
кабловске	канализације	за	развод	подземних	
каблова	 и	 нсталација	 јавне	 расвете.	 Дата	
решења	 су	 образложена	 у	 поглављу	бр.3.3.	

правила	 уређења	 и	 грађења	 планираних	
коридора	и	инфраструктурних	система.

6.3. TELEKOMUNIKACIJE

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

6.4. TOPLIFIKACIJA I 
GASIFIKACIJA

Predmetni blok je u zoni u kojoj 
nije izgra|ena distributivna gasovodna 
mre`a, ali она	 може	 бити	 изграђена	
уколико	се	за	тим	искаже	потреба.

У	 предметном	 подручју	 нема	
инсталација	ЈКП	-	Топлана	-	Лозница

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

U okviru definisanih granica 
obuhvata predmetnog plana detaqne 
regulacije ne postoje evidentirani 
za{ti}eni objekti spomenika kulture i 
prirode i ambijentalnih celina.

III ПЛАНСКИ ДЕО  
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

1.0. ПЛАН УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

План	 просторног	 уређења	 базира	
се	 на	 циљевима	 и	 основним	 процесима	
просторног	развоја	града	утврђених	планом	
генералне	 регулације	 за	 насељено	 место	
Бања	 Ковиљача	 (Сл.	 града	 Лознице	 бр.	
4/2011),	 потенцијалима	 простора,	 анализи	
постојећег	 стања,	 и	 постојеће	 планске	
документације.
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2.0. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И 
ЦЕЛИНЕ

У	циљу	стварања	квалитетног	односа	
између	 планираних	 бјеката	 и	 зеленила	
простор	обухвата	је	подељен	на	више	целина	
и	подцелина:

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

блок	2•	

-подцелина	2.1.	Аква	парк	

-подцелина	 2.2.	 Аква	 парк	 са	
допунским	садржајима

-подцелина	 2.3.	 Спорт	 и	 рекреација	
(спортски	терени	за	фудбал)

блок	 3.	 Спорт	 и	 рекреација	 са	•	
допунским	садржајима

3.0. ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА-БИЛАНС ПОВРШИНА

Предметно	подручје	у	источном	делу	
има	доминантну	намену	спорт	и	рекреација	и	
планирана	је		изградња	аква	парка,	спортских	
терена	и	допунских	садржаја.	Централни	део	
планиране	локације	планиран	је	за	парковске	
површине	 са	 допунским	 садржајима,	 док	
се	 у	 западном	 делу	 планира	 изградња	
објеката	у	функцији	спорта	и	рекреације	са	
допунским	 садржајима.	 Планиране	 намене	
и	 функционална	 организација	 простора	
представљена	је	на	графичком	прилог	бр.	5	
“План	намене	површина”.

Биланс	планираних	површина
Намена Јавно/остало Површина	м2 %

Целина	1 Подцелина1.1 Парковске	површине	са	
допунским	садржајима

Јавно 6020 3,9

Парковске	површине Јавно 7754 5,5
Подцелина1.2 Парковске	површине	са	

допунским	садржајима
Јавно 4507 2,9

Парковске	површине Јавно 2076 1,3
Подцелина1.3 Парковске	површине	са	

допунским	садржајима
Јавно 7021 4,6

Парковске	површине Јавно 3143 2,0
Комуналне	површине Јавно 92 0,0

Подцелина1.4 Парковске	површине	са	
допунским	садржајима

Јавно 1931 1,3

Парковске	површине Јавно 1868 1,2
Комуналне	површине Јавно 49 0,0

Целина	2 Подцелина2.1 Аква	парк Остало 34795 23,0

Подцелина2.2 Аква	парк	са	
допунским	садржајима

Остало 8204 5,4

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

Остало 27531 18,2

Целина	3 Спорт	и	рекреација	са	
допунским	садржајима

Јавно
Остало

4585
13523

3,04
8,96

Зашт.	зеленило Јавно 6516 4,3
Саобраћ.	површине Јавно 21418 14,4
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Povr{ina koja je obuhva}ena 
planom iznosi 151033		m².

4.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

4.1. План регулације 

Planom definisane su slede}e 
povr{ine javne namene:

-  blokovske saobra}ajnice

-  TS

- Парковске	 и	 зелене	 површине-
заштитно	зеленило

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

  
Koordinate detaqnih ta~aka potrebnih za razgrani~ewe parcela javne namene

TA^KA1. Y X1. 
1 6592251.59 4931211.98
2 6592248.34 4931190.32
3 6592248.22 4931189.53
4 6592242.24 4931149.70
5 6592238.68 4931128.59
6 6592234.37 4931107.62
7 6592217.23 4931031.28
8 6592214.64 4931027.40
9 6592210.00 4931026.02
10 6592210.00 4931016.61
11 6592222.95 4931013.62
12 6592242.23 4931009.99
13 6592258.59 4931007.65
14 6592275.03 4931005.99
15 6592290.37 4931005.05
16 6592307.90 4931004.69
17 6592323.07 4931004.70
18 6592263.20 4931200.27
19 6592260.21 4931200.07
20 6592257.33 4931198.02
21 6592256.16 4931195.26
22 6592249.16 4931148.66
23 6592247.44 4931137.90
24 6592245.54 4931127.16
25 6592243.49 4931116.75
26 6592241.20 4931106.09
27 6592232.56 4931067.61
28 6592224.08 4931029.84
29 6592224.14 4931026.54
30 6592226.54 4931022.84
31 6592229.54 4931021.45
32 6592255.18 4931017.16
33 6592281.90 4931014.52
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34 6592307.89 4931013.69
35 6592328.10 4931013.73
36 6592331.71 4931015.12
37 6592333.50 4931018.62
38 6592336.82 4931049.19
39 6592350.80 4931178.14
40 6592349.65 4931182.36
41 6592345.95 4931184.68
42 6592352.32 4931192.17
43 6592400.85 4931185.15
44 6592398.38 4931162.42
45 6592357.62 4931166.84
46 6592343.24 4931034.23
47 6592394.53 4931034.28
48 6592394.55 4931013.78
49 6592440.52 4931013.83
50 6592444.48 4931015.51
51 6592446.03 4931018.95
52 6592442.24 4931129.24
53 6592441.10 4931144.70
54 6592439.99 4931154.53
55 6592436.69 4931171.01
56 6592432.78 4931181.08
57 6592455.47 4931178.90
58 6592454.81 4931171.77
59 6592454.04 4931158.93
60 6592452.78 4931113.49
61 6592456.03 4931019.16
62 6592457.71 4931015.39
63 6592461.54 4931013.85
64 6592476.23 4931013.86
65 6592476.40 4931004.86
66 6592476.65 4930997.86
67 6592469.65 4930997.86
68 6592469.38 4931004.86
69 6592462.21 4931004.85
70 6592458.26 4931003.17
71 6592456.72 4930999.16
72 6592457.36 4930980.68
73 6592460.98 4930958.91
74 6592445.13 4930957.21
75 6592447.35 4930980.67
76 6592446.70 4930999.52
77 6592445.03 4931003.28
78 6592441.20 4931004.83
79 6592392.38 4931004.78
80 6592391.94 4930971.86
81 6592427.64 4930972.04
82 6592427.63 4930955.29
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83 6592478.00 4930960.72
84 6592524.68 4930966.13
85 6592524.28 4930969.52
86 6592523.24 4930999.64
87 6592521.57 4931003.36
88 6592517.74 4931004.91
89 6592517.07 4931013.91
90 6592521.02 4931015.59
91 6592522.56 4931019.59
92 6592518.45 4931139.01
93 6592516.71 4931142.84
94 6592505.47 4931153.33
95 6592502.73 4931157.13
96 6592501.65 4931162.09
97 6592494.65 4931162.09
98 6592487.54 4931176.01
99 6592494.65 4931175.49
100 6592501.65 4931174.97
101 6592525.27 4931173.38
102 6592532.34 4930967.83
103 6592532.48 4930967.04
104 6592540.34 4930967.92
105 6592533.56 4931164.68
106 6592570.24 4931163.75
107 6592629.49 4931163.07
108 6592673.12 4931163.73
109 6592727.93 4931167.31
110 6592774.01 4931170.38
111 6592822.34 4931175.83
112 6592863.84 4931182.25
113 6592859.80 4931189.93
114 6592867.58 4931175.14
115 6592870.54 4931171.48
116 6592874.67 4931169.23
117 6592889.36 4931164.68
118 6592891.24 4931163.66
119 6592892.59 4931162.00
120 6592970.33 4931014.35
121 6592978.91 4931015.22
122 6592935.42 4931097.81
123 6592924.21 4931119.12
124 6592884.83 4931193.91
125 6592989.60 4930994.81
126 6592544.48 4930952.24
127 6592463.26 4930943.91
128 6592329.18 4930939.75
129 6592328.60 4930969.46
130 6592324.86 4930996.77
131 6592470.59 4931177.39
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Улица	Планирана 1	 формира	 се	 од	
делова	к.п.	бр.	545/74,	545/73,	545/213,	549/1,	
153/3,	152/3,	153/1,	152/2	и	153/4.	Површина	
наведене	улице	у	обухвату	овог	плана	износи	
2543	м2.

Део	 улице Нова 1 формира	 се	 од	
делова	 к.п.	 бр.	 549/1,	 545/213,	 153/3,	 549/6	
и	 545/209.	 Површина	 наведене	 улице	 у	
обухвату	овог	плана	износи	2163	м2.

Улица	Нова 2	формира	се	од	делова	
к.п.	 бр.	 37/7,37/8,38/1,382,39/3,	 545/68,	
545/208,	 545/209,545/69,545/70,545/213	 и	
545/175.	Површина	наведене	улице		износи	
2191	м2.	

Улица	Нова 3	формира	се	од	делова	
к.п.бр.	 545/175,	 39/3,	 39/2,	 39/1,545/71,	
545/72,545/70,	545/210	и	545/213.	Површина	
наведене	улице		износи	3480	м2.				

Улица	Нова 4	формира	се	од	делова	
к.п.	 бр.	 152/3,	 152/8,	 151/7,	 151/3,	 151/1,	
151/4,	 549/7,549/1,	 545/212,	 545/75,545/76,	
545/117,	 545/77,	 545/121,	 545/78,545/213,	
151/5	 и	 151/2.	 Површина	 наведене	 улице		
износи	2692	м2.			

Део	улице	Нова 5	формира	се	од	дела	
железничке	 парцеле	 бр.	 3126.	 Површина	
наведене	улице	у	обухвату	овог	плана	износи	
8559	м2.			

Улица Нова 6	формира	се	од	делова	
к.п.	бр.	62/1,	62/3,	549/8,	59,	49/2,	42/2	,43/2	
и	41/2.	Површина	наведене	улице	у	обухвату	
овог	плана	износи	2042	м2.

            
У блоку 1 налазе	 се	 подцелине	 у	

уквиру	којих	су	површине	јавне	намене.

Подцелина 1.1 садржи	се	од	

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

-	 Парковских	 површина	 које	 се	
формирају	 од	 делова	 к.п.бр.	 545/72,	
545/73,	545/213	и	545/210.	Површина	
је	7754	м2.																			

Подцелина 1.2 садржи	се	од	

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

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

Подцелина 1.3	састоји	се	из:	

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

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

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

Подцелина 1.4 састоји	се	из:	

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

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

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

												Површина	је	1931	м2.																			
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У блоку 2	налази	се			површина	јавне	
намене	 у	 функцији	 заштитног	 зеленила	
и	 постављање	 канала	 за	 одводњавање	
атмосферских	 вода,	 а	 еквивалентне	
површине	 као	 парцеле	 ЈВП	 Србијаводе,	
које	су	у	оквиру	овог	блока	2	 ,а	то	су: 545/
199,49/12,51/1,50/1,549/3,74/4,549/2,147/4,1
48/5  и	делови 545/212 и 549/7. Ова	парцела	
формира	се	од	делова	к.п.бр					151/2,1515,15
1/4,149/3,151/3,149/5,549/7,545/212,545/76,5
45/117,545/77,545/78,545/79,545/80,545/81,5
4582,545/83,545/85,545/86,545/87,545/88,545
/89,545/90,545/199,48/1,47/2,47/1,45,44/20	 и	
43/2..Површина	ове	парцеле	је	4316	м2.

У блоку 3 налази се	површина	јавне	
намене	предвиђена	за	спорт	и	рекреацију,која	
се	формира	од	делова	кп.бр.545/213,	45/210,	
545/208	и	545/209.	Површина	ове	парцеле	је	
4585	м2.

У случају неусаглашености	наведених	
координата, бројева	наведених	парцела		или	
површина,	 важи	 графички	 приказ.	 „План	
разграничења	површина	јавне	намене“.

4.2. План нивелације

      Терен	у	обухвату	плана	је	претежно	
раван,	од	најниже	коте	120.54	до	највише	коте	
128.32.	 Нивелете	 коловоза	 су	 усклађене	 са	
постојећим	тереном	и	планираним	улицама	
преузетим	 из	 вишег	 планског	 документа	 и	
донетог	 плана	 детаљне	 регулације	 “Бања	
Центар	 2”.	Подужни	 нагиби	 саобраћајница	
су	од	0,15%	до	2,3%.

У	 графичком	 прилогу	 бр.4	 “План	
саобраћаја,	регулације	и	нивелације”	дате	су	
коте	темена	и	осовинских	тачака	планираних	
саобраћајница	и	нагиб	нивелете.

4.3. Правила препарцелације, парцелације 
и исправке граница парцела

Na ve}em broju katastarskih 
parcela mo`e se obrazovati jedna 
ili vi{e gra|evinskih parcela, na 
na~in i pod uslovima utvr|enim u 
planskom dokumentu, na osnovu projekta 
preparcelacije. Na jednoj katastarskoj 

parceli mo`e se obrazovati ve}i 
broj gra|evinskih parcela, na na~in 
i pod uslovima utvr|enim u planskom 
dokumentu, na osnovu projekta 
parcelacije.

Gra|evinska parcela je prostor na 
kojem je mogu}a izgradwa objekta ukoliko 
ispuwava uslove:

- da se nalazi na prostoru na kojem 
je planirana izgradwa;

- da ima pristup na javnu povr{inu 
(ulica, trg, skver).

Pristupna povr{ina se ne mo`e 
koristiti za parkirawe vozila.

Gra|evinska parcela definisana 
je regulacionom linijom prema javnom 
prostoru, me|nim linijama prema 
susednim parcelama i analiti~ko-
geodetskim elementima prelomnih 
ta~aka.

Svaka katastarska parcela mo`e 
se transformisati u skladu sa Zakonom 
i urbanisti~kim planom.

Postoje}a jedna ili vi{e 
parcela mogu se deliti na dve ili vi{e 
gra|evinskih parcela (preparcelacija) 
pod slede}im uslovima:

- podela se mo`e vr{iti u okviru 
granica jedne ili vi{e postoje}
ih parcela;

- sve novoformirane parcele moraju 
imati pristup na javni prostor;

- novoplanirane parcele 
se formiraju na osnovu 
urbanisti~kih parametara 
definisanih za odre|eni tip 
izgradwe i namenu;

- podelom se ne mogu formirati 
parcele ispod dozvoqenih 
minimalnih urbanisti~kih 
parametara.

Mogu}e je preparcelacijom 
formirati kolsko-pe{a~ku povr{inu 
kao vezu sa javnom povr{inom, a radi 
pristupa parceli.
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Dve ili vi{e postoje}ih parcela 
mogu se spajati u jednu gra|evinsku 
parcelu (parcelacija) pod slede}im 
uslovima:

- spajawe se mo`e vr{iti u okviru 
granica celih parcela, s tim da 
granica novoformirane parcele 
obuhvata sve parcele koje se 
spajaju;

- za novoformiranu gra|evinsku 
parcelu va`e urbanisti~ki 
pokazateqi definisani za 
odre|eni tip izgradwe i namenu.

Parcele sa {irinom fronta 
ispod dozvoqenog i nepravilne forme 
ne mogu biti gra|evinske parcele. 
U posebnim slu~ajevima, kao npr. za 
postavqawe elektroenergetskih i 
telekomunikacionih objekata i ure|aja, 
veli~ina parcele mo`e biti mawa od 
povr{ine propisane planom, pod uslovom 
da postoji pristup objektu odnosno 
ure|aju radi odr`avawa. 

5.0. PRAVILA URE\EWA ZELENIH 
POVR[INA

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

Површине	 намењене	 зеленилу	
издвојене	су	као:

	парк-	

	заштитно	зеленило	-	

	зеленило	саобрaћајнице-	

Одговарајући	на		концепт	уређивања	
простора	зелени	елементи	у	оквиру	границе	
Плана,	базирани		су		на	подизању	стандарда	

коришћења	 простора,	 што	 има	 за	 циљ	
сагледавње	 потенцијала	 и	 усклађивање	
могућности,	 одређеног	 простора,	 	 сходно		
новим	критеријумима	.

Предметне	 целине	 представљају	
склоп	 различитих	 природних	 особености,	
на	 једном	 месту.	 Близина	 планине,	 река	 и	
извори	лековитих	топлих,	геотермалних	вода,	
условили	су	карактер	подручја,	дајући	ширем	
окружењу,	смерницу	у	опредељењима.

Бањски	 комплекс	 са	 изворном	
вегетацијом,	 парковским	 зеленилом	 и	
грађеним	 елементима	 чине	 овај	 амбијент	
целовитим	јер	симбијоза	зеленог	и	граженог	
одговара	 	 стилском	 императиву,	 сталног	
уклапања	у	простору,	сходно	стандардима	и	
основној	намени.

ПГР	 за	 насељено	 место	 Бања	
Ковиљача	 има	 карактер	 јасно	 издвојене	 и	
наменски	 опредељене	 целине	 која	 систем	
зеленила,	 	 описује	 	 	 следећим	 	 зеленим	
површинама

Зелена	 пов•	 ршина	 централног	
градског	парка
парк	шума•	
зеленило	при	здравстено	лечилишном	•	
комплексу
Зеленило	 при	 туристичко	•	
угоститељским	објектима
Зеленило	 у	 склопу	 туристичко	•	
спортских	терена
Зеленило	 у	 склопу	 васпитно	•	
образовних	установа
Површине	у	зони	становања•	
Површине	зеленила	посебне	намене•	
Зеленило	саобраћајне	мреже•	
Зеленило	 ст•	 амбено	 блоковског	
карактера
Непосредна	 близина	 парка	 који	

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

Простор,	 новопланираног	 зеленог	
комплекса	функционално	представља	четири	
независне	целине:

зеленило	дуж	саобраћајнице-	
зеленило	 подужно	 планиране	 би--	
циклистичке	стазе
зеленило	партера	-	
зеленило	заштиног	појаса-	

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

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

-	 постојањем	 саобраћаја	 (колски	 и	
рекреативни)

-		 намени	околног	простора	са	пешачким	
приступима,

-			 специфичним	захтеви	објекта
-			 остварење	визура
-			 транзитом	пешачких	кретања,
-			 постојећим	вегетационим	фондом
-			 обезбеђењем	паркинга
-			 етапност	реализације

5.2. Пејзажно  уређење 
се	 остварује	 по	 етапама,	 од	 којих	 је	 прва	
најзначајнија,	јер		представља:

	-		 планирање	и	настанак	композционих	
контура

-		 основне	педолошке	припреме
-	 пејзажне	обраде	високе	вегетације	
-		 декоративне	 парковске	 и	 партерне	

обраде		око		централног	дела
-		 партерне	обраде	у	зони	
-		 формирање	заштитног	појаса

а) етапа планирања	 је	 настанак	
композционих	контура,	углавном	ослоњених	
на	 одабир	 елемента	 обликовања,	 решење	
система	стаза	(	њиховог	облика),	постојања	
фонтана,	 централног	 објекта	 и	 стила	
обликовања	пејзажа.	

б) Основне педолошке припреме 
засноване	 су	 на	 примени	 биолошких	 и	
механичких	мера		за	постизање	иницијалне	
вегетације	.

в) Пејзажна обрада	високе	вегетације		
заснива	се	 	на	одабиру	и	садњи	припремне	
вегетације,	 која	 	 бива	 уметнута	 у	 предаео	
ради	заснивања	иницијалне	вегетавције	која	
је	 услов	 у	 озелењавању.	 Високе	 саднице,	
њихове	 декоративне	 варијатете	 расоредити	
уједначено,водећи	 рачуна	 да	 сваки	 сегмент	
има	 приближно	 уједначену	 структуру,	
сходно	стилу	обликовања.	Постепен	прелаз	
у	унутрашњост	зелене	површине,	заснивати	
на	 доминантном	 ефекту	 травног	 покривача	
у	 комбинацији	 са	 средњим	 и	 ниским	
растињем.

г) Декоративне парковске и 
партерне обраде	 	 око	 	 централног	 дела,	
остварити	 решењем	 наглашене	 зоне	
центра,	одакле	 	визуере	подржавају	ефекат,	
одређеног	 стилског	 решења,	 система	 стаза,	
које	простор		деле	на	подцелине.	Акцентом	
на	 пејзажнио	 решење,	 подстаћи	 богатство		
природних	 	 каракеистика	 (пример	 водене	
површине,	 	 малих	 зиданих	 павиљона	 )	 и	
постојећих	 	вешто	формираних	парковских	
елемената.

Подела	простора	на	више	уједначених	
целина	јасно	бих	у	простору	појачао	ефекат	
травних	 површина	 и	 високих	 стабала,	
значајних	 за	 формирање	 почетних	 фаза	
озелењавања.		

д) Партерне обраде у зони - 
композициона	 основа	 заснива	 се	 на	
близини	 парка	 у	 зони	 центра,	 подстиче	
на	 	 композициону	 уједначеност,	 која	 има	
додатни	ефекат	у	смислу	повећања	уређеног	
простора.	 Присуство	 грађених	 елемената	
стилски	 	 обликованих,	 звездасти	 систем	
стаза,	као	решење	у		делу	парка,	постојање	
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централног	објекта	Кур-салона	који	простор	
дели	на	две	целине,	кружна	стаза,	 значајна	
су	полазна	основа.	

Планирана	 близина	 аква-парка,	 у	
светлу	нових	садржаја,	захтева	и	померања	у	
обликовању,	као	и	допуне	садржаја	водених	
површина	у	парку.

Опредељени	 концепт	 зелених	
површина,	 треба	 да	 допринеце	 целовитом	
очувању	постојећег	 амбијента,	 условљених	
капацитетима	природног	окружења.

Активности и објекти рекреације 
Треба	 да	 постоји	 стална	 релација	 и	

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

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

Паркинг просторе	уколико	је	могуће,	
покрити	 крошњама	 високог	 листопадног	
дрвећа	 са	 растојањем	 стабала	 од	 10m	 –	
приближно	 иза	 сваког	 четвртог	 паркинг	
места	оставити	простор	за	дрво.

На	 месту	 где	 није	 могућа	 садња	
високе	 вегетације,	 планирати	 постављање	
озелењених	или	цветних	жардињера.

Саобраћајница која	дели	планирану	
зелену	 површину	 на	 два	 дела,	 својим	
настанком	 у	 циљу	 проходности,	 ствара	
конфликт	 заштите	 природе,	 на	 одређеном	
нивоу	 екосистема,	 тако	 да	 становиште	
заштите	и	спречавања	секундарних	утицаја	
приоде	мора	бити	ослонац	планирању.

Заштитни појас	-	ширина	заштитног	
пјаса	значајно	утиче	на	редукцију	буке.	Код	
примене	заштитних	зидова	битна	је	дужина	
пута	који	звук		преваљује	у	вегетацији.	Код	
озељењавања	насипа,	умањење	звука	зависи	
од	 угла	 савијања,	 висине	 и	 материјала	
насипа,	 односно	 извора	 и	 примаоца	 звука.	
Минимално	умањење	звука	трба	да	изнои	5	
дБ	(	А).	

Биљке	са	крупнијим	лишћем,	богате	
олисталости,	 веће	 густине	 грана	 и	 уопште	
разгранатости	 	 имају	 већу	 способност	
умањења	буке.	

Табела	бр.1

Извор Ширина Смањење буке у дБ Смањење на 
10м у дБ(А)

Deiss	et	al		1978 1м 0.05-015 0.5-1.5
Mинистарствo	зa
саобраћај	1981 100м 5-10 0,5-1,0

			DIN	1975 10м 0.2	–	1.5 0.2	–	1.5
Krell	1980 50-100м 5-10 1,0

Mинистарствo	зa
зaштиту	животн	ср.

100м	 густе	 шуме	 са	
подрастом 5	-10 0.5-1.0

Заштитни	појасеви	чине	посебан	биотоп,	који		у	пределу	треба	да	оживи	бројне	биљне	
и	животињске	врсте,	иако	на	њихов	опстанак	негативно		делују	саобраћајнице.	Избор	врста	
подразумева	станишне	услове,	који	одговарају	предложеном	дрвећу,	и	гостујуће	врсте	које	су	
прилагодиве,	како	би	се	повећала	разноврсност	и	побољшала	стабилност	односа	и	могућност	
саморегулације.
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Предлог	 врста:	 Cornus	 sanguinea,	
Cornus	 alba,	 Sambukus	 nigra,	Acer	 negundo,	
Carpinus	 betulus,	 Fagus	 silvatica,	 Tilia	
platyphyllos	и	сл.
 
5.3 Предлог врста

Salix - Код	нас	се	налази	на	песковитим	
и	 шљунковитим	 нано-сима	 у	 брдским	 и	
планинским	 пределима	 крај	 река	 и	 потока,	
као	жбун	или	ниско	дрво	висине	до10	метара.	
Погодна	је	за	везивање	грубих	шљунковитих	
и	пешчаних	терена	и	сиромашних	пешчаних	
земљишта.

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

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

Taxodiuм distichum (L.) Rich. -	
таксодијум,	 мочварни	 чемпресни	 чемпрес 
расте	у	јужним	деловима	Северне	Америке	
од	 Луизијане	 до	 Флориде	 на	 мочварном	
терену,	 дубокопешчаном	 или	 глинастом	
земљишту	 крај	 речних	 токова.	 Има	 јако	
развијен	 коренов	 систем	 који	 се	 простире	
у	 ширину	 што	 доприноси	 стабилности	
стабала	 на	 теренукоји	 је	 нестабилан.	 При	
основи	 стабла	 има	 купасте	 израштаје	 до	
висине	од	1	m	у	којима	су	ваздушне	цевчице	
(пнеуматофоре),	 за	 проветравање	 стабала	
при	 дугом	 лежању	 у	 води	 и	 стабилност	
стабала.	На	природним стаништима	достиже	
висину	 од	 30-50	m	 и	 обим	 дебла	 од	 10	m.	

Крошња	млађих	индивидуа	је	пирамидална	
са	 хоризонтално	 одстојећим	 гранама	 а	
старијих	 са	 широ-ком	 крошњом.	 Кора	 је	
танка,	код	старијих	индивидуа	пуца	у	виду	
уздужних	 трака	 и	 црвенкасто	 мрке	 је	 боје.	
Припада	 групи	 четинара	 који	 сваке	 године	
одбацују	краткорасте	са	четинама.	У	раном	
пролећном	 периоду,	 приликом	 олиставања,	
четине	 имају	 светло	 зелену	 боју,	 у	 току	
вегетације	оне	су	пријатно	зелене	а	у	 јесен	
жуте,	 постају	 црвенкасте	 и	 мрке	 пре	 него	
што	опадну.	Колорит	крошње	у	различитим	
аспектима	 вегетације	 чини	 ову	 врсту	
изузетно	 атрактивном	 у	 визуелном	 смислу.	
У	 парковској	 архитектури	 користи	 се	 као	
солитер	 и	 садњу	 у	 групама	 на	 подручју	
наших	алувијума.

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

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

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

дренираним	и	глиновити	земљиштима.	Код	
нас	 је	 у	 младости	 осетљив	 на	 мразеве	 и	
хладне	ветрове.	

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

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

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

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

Анализа	 и	 оцена	 врсте	 :	 Још	
једна	 северно-америчка	 егзора,	 која	 са	
неуједначеним	 успехом	 имплементирана	
у	 парkу	 у	 Бањи	 Ковиљачи.	 По	 својим	

биолошким	 особинама	 олиготрофан	 може	
да	расте	на	различитим	земљиштима,	и	у	том	
погледу	није	пробирач,	па	расте		и	на	доста	
влажним	 и	 заслањеним	 теренима.	 Ипак	
најбољу	 виталност	 показује	 на	 влажним	
песковитим,	добро	пропусним	алувијалним	
замљиштима,	 тге	 му	 постојећи	 услови	
делимично	одговарају.

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

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

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

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

Користи	се	за	дрвореде,	солитере	или	
групе.

Анализа	и	оцена	врсте:		Дивљи	кестен	
се	 сматра	 једном	 од	 најлепших	 европских	
лишћарских	 врста,	 звог	 моћног	 раста,	
широко	 овалне	 и	 густе	 крошњеКрупних	
листова	и	великих	билих	цветова.	Посебно	
је	леп	за	време	цветања.

Најбоље	расте	на	свежем,	хумусном,	
дубоком	замљишту	у	долини	река.

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

Анализа	 и	 оцена	 врсте:	 бреза	 је	
анемофилна	 и	 хелиофилна	 врста.	Може	 да	
издржи	веома	високе	температуре	и	мразеве.	
Омиљено	је	докоративно	дрво,	а	декоративна	
је	током	целе	године,-	зими	због	беле	коре,	
у	пролеће	има	висеће	цвасти	(пре	листања),	
лети	 због	 лепих	 листова	 и	 лепог	 изгледа	
читавог	стабла.

Предео	 треба	 обликовати	 сходно	
пресудним	 критеријумима	 за	 настанак		
зелених	површина	а	то	су:

	Култу•	 рно	 наслеђе	 и	 очувањe	
идентитета	 бањског	 комплекса,	
целовитост	 зелених	 зона,	 као	 и	
вештина	 уклапања	 елемената	 у		
природног	окружење

	Стање	биоеколошких	карактеристика	•	
као	носиоца	активности
	 Јасно	 дефинисати	 стил	 обликовања	•	
партера	
	Могућност	 и	 визуелног	 сагледавање	•	
значајних		репера
	Сагледавње	 проблема	 у	 зонама	•	
заштите	зелених	површина	
	Разматрање	 могућности	 одржавања	•	
(система	 	 подземног	 наводњавања	
–	 дренирања)	 	 као	 	 потенцијалне	
опасности	пример	парка	у	близини
Задржавање	воде	или	присуство	нових	

извора,	 значајно	 је	 утицало	 на	 кондицију		
централнг	парка,	што	упућује	на	обазривост	
новопројектоване	 површине.	 Интервенције	
при	 санирању	 присутне	 воде	 (	 дуже	 од	
неколико	месеци),	предвидети	и	планирати,	
је	рсу	присуте	у	делу	парка.	Карактеистика	
подручја	 са	 подземним	 изворима,	 зонама	
непосредно	 плављеног	 терена,	 	 могућност	
је	коју	 	треба		предвидети	у	почетку		 јер	је	
значајна	и	за	почетну	фазу	заснивања	зелене	
површине,	као	и	каснији	развој	и		партера.

 
сл.бр. 2  и 3 Присуство воде на зеленим 

површинама,  смањује кондициону вредност 
травњака
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6.0. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

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

PRAVILA GRA\EWA ZA 
OBJEKTE

Planirani objekat se mo`e graditi iskqu~ivo u granicama 
sopstvene parcele i nije dozvoqena gradwa objekta i wegovih 
delova na vi{e parcela. Izgradwa objekta na parceli 
definisana je slede}im elementima: gra|evinskim linijama, 
visinom objekta, spratno{}u objekta, odnosom objekta prema 
susednim parcelama, odnosom objekta prema objektima na 
susednim parcelama, indeksom ili koeficijentom izgra|enosti, 
indeksom ili stepenom iskori{}enosti. 
Sve gra|evinske linije koje odre|uju polo`aj planiranog 
objekta na parceli defini{u se tako da ne predstavqaju 
smetwu funkcionisawu objekta na parceli, da omogu}e 
nasmetano postavqawe nnfrastrukturne mre`e i da ne ugroze 
funkcionisawe i stati~ku stabilnost objekata na susednim 
parcelama. Sve gra|evinske linije defini{u maksimalne 
granice gradwe koje odre|uju odnos planiranog objekta prema 
objektima na susednim parcelama i u okviru kojih se locira 
gabarit objekta. Gabarit objekta mo`e biti mawi u odnosu 
na maksimalne granice gradwe (zonu izgradwe definisanu 
gra|evinskim linijama).
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojom se 
utvr|uje linija gra|ewa podzemnih delova objekata. Podzemna 
gra|evinska linija tako|e mo`e se poklapati sa granicom 
parcele prema susednim parcelama pod uslovom da indeks ili 
koeficijent izgra|enosti ne pre|e maksimalnih 0,8.
Gra|evinska linija prizemqa je linija prizemnog dela objekta u 
odnosu na definisanu gra|evinsku liniju objekta.
Gra|evinske linije defini{u se u odnosu na: regulacionu liniju 
parcele, granice susednih bo~nih parcela, granicu susedne 
unutra{we parcele. 
Za svaku parcelu definisana su rastojawa gra|evinske linije 
objekata od regulacione linije koja su prikazana u grafi~kom 
prilogu br. 4 ,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije”.
U odnosu na gra|evinske linije objekta prema granicama susednih 
bo~nim parcela objekti mogu biti postavqeni: u neprekinutom 
nizu, u prekinutom nizu, kao slobodnostoje}i objekti.
Posebnim pravilima definisani su elementi i rastojawa za 
svaki tip izgradwe i namenu parcele.
Objekti postavqeni u neprekinutom nizu dodiruju se svojim 
bo~nim stranama, {to zna~i da rastojawe izme|u objekata iznosi 
0,0 m. 
Slobodnostoje}i objekti su objekti ~ije gra|evinske linije 
ne dodiruju granice bilo koje od susednih parcela. Minimalno 
rastojawe od susednih bo~nih parcela i od objekata na susednim 
parcelama je definisano posebnim pravilima gra|ewa u 
zavisnosti od polo`aja u nasequ i namene.
Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih objekata iznosi 
najmawe polovinu visine vi{eg objekta. Ukoliko na susednoj 
parceli nema izgra|enog objekta, novoplanirani objekat mora 
biti udaqen od bo~ne granice te susedne parcele 1/4 (~etvrtinu) 
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PRAVILA GRA\EWA ZA 
OBJEKTE

visine, a ne mawe od 4,0m. U tom slu~aju se dozvoqavaju otvori 
za dnevno osvetqewe na fasadi orjentisanoj prema susednoj 
parceli na kojoj nema izgra|enog objekta. Ukoliko na susednoj 
parceli postoji izgra|en objekat, wihova me|usobna udaqenost 
umesto polovine visine vi{eg objekta mo`e biti smawena na 1/4 
(~etvrtinu) visine, a ne mawe od 4,0m, ako objekti na naspramnim 
bo~nim fasadama ne sadr`e otvore na prostorijama za dnevni 
boravak i spavawe (kao i ateqeima i poslovnim prostorijama). 
U tom slu~aju je na tim fasadama mogu}e formirawe prozorskih 
otvora jedino pomo}nih prostorija. Ova udaqenost ne mo`e 
biti mawa od 4,0m ako jedan od zidova objekta sadr`i otvore za 
dnevno osvetqewe. 
U blokovima sa tipom izgradwe u prekinutom nizu na 
novoplaniranim objektima mogu se formirati prozorski otvori 
prostorija za dnevni boravak, spavawe i poslovawe iskqu~ivo 
ako je rastojawe izme|u objekata ve}e od 1/3 visine (tre}ine 
visine) vi{eg objekta. Ako je rastojawe mawe dozvoqava se 
formirawe prozorskih otvora pomo}nih prostorija. Kod ovog 
tipa izgradwe nisu dozvoqeni ispadi, erkeri i terase prema 
susednim parcelama.
Pri izgradwi objekata koji se grade u neprekinutom nizu, na 
novom objektu se ostavqa svetlarnik iste veli~ine i simetri~an 
svetlarniku postoje}eg objekta. Uslov za odre|ivawe povr{ine 
svetlarnika je  minimialno 1,0 m2 po eta`i objekta, pri ~emu on 
ne mo`e biti mawi od 3m2. Najmawa visina parapeta otvora u 
svetlarniku je 1,8 m.
Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne 
nadstre{nice sa i bez stubova, nadstre{nice i sl.) na nivou 
prvog sprata i to na minimalnoj visini od 4,0 m iznad trotoara 
mogu da pre|u gra|evinsku liniju (ra~unaju}i od osnovnog 
gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to;
-na delu objekta prema predwem dvori{tu - 1,20 m, ali ukupna 
povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne 
fasade iznad prizemqa;
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no severne 
orijentacije (severne, severoisto~ne i severozapadne) - 0,60 m, 
ali ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 
30% bo~ne fasade iznad prizemqa;
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no ju`ne 
orijentacije (ju`ne, jugoisto~ne i jugozapadne) - 0,90 m, ali 
ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% 
bo~ne fasade iznad prizemqa;
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no zapadne i 
isto~ne orijentacije - 0,60 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa;
- ispadi prema susednim bo~nim parcelama dozvoqeni su 
iskqu~ivo ako se zadovoqi uslov da minimalno rastojawe od 
ispada do granice parcele iznosi 2,5 m, a u slu~aju da je objekat 
postavqen na gra|evinskoj liniji udaqenoj 2,5 od granice 
susedne parcele ispadi na objektima nisu dozvoqeni;
-na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa 
od stra`we linije susedne gra|evinske parcele od 5,00 m) - 1,20 
m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 
30% stra`we fasade iznad prizemqa;
Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku 
liniju i to:
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PRAVILA GRA\EWA ZA 
OBJEKTE

-izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kad najmawa {irina 
trotoara iznosi 3,00 m, a ispod te {irine trotoara nije 
dozvoqena izgradwa ispada izloga lokala u prizemqu;
-transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni 
prizemne eta`e - 2,00 m po celoj {irini objekta sa visinom 
iznad 3,00 m;
-platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom 
- 1,00 m od spoqne ivice trotoara na visini iznad 3,00 m;
-konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m.
Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na objekat 
(predwi deo) ako savla|uju visinu do 0.9m. Stepenice koje 
savla|uju visinu preko 0,9m ulaze u gabarit objekta. Ukoliko se 
stepenice postavqaju na bo~ni ili zadwi deo objekta ne mogu 
ometati prolaz i druge funkcije dvori{ta.
Na parceli se mo`e graditi i vi{e objekata ukoliko objekti 
predstavqaju jedinstvenu funkcionalnu celinu i zajedni~ki 
koriste parcelu. U slu~aju izgradwe vi{e objekata na parceli 
ne smeju se prekore~iti urbanisti~ki parametri i moraju se 
po{tovati svi drugi uslovi definisani posebnim pravilima za 
odre|eni tip izgradwe i namenu parcele.
Nulta kota terena je kota ispred ulaza u objekat. 
Kota prizemqa objekata odre|uje se u odnosu na kotu nivelete 
javnog ili pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta, 
i to:
-kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu ne mo`e biti 
ni`a od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;
-kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,20 m vi{a od nulte kote;
-za objekte koji u prizemqu imaju nestambenu namenu (poslovawe 
i delatnosti) kota prizemqa mo`e biti maksimalno 0,20 m vi{a 
od kote trotoara (denivelacija do 1,20 m savladava se unutar 
objekta).
Pod potkrovqem se podrazumeva potkrovna eta`a, sa nagibom 
krovne ravni do maksimalne visine definisane Pravilima 
gra|ewa, pri ~emu maksimalna kota slemena ne mo`e biti ve}a 
od 4,5m od kote poda potkrovqa. Pod potkrovqem se podrazumeva 
i povu~en sprat, maksimalne spratne visine 3,8m, ~ije je 
minimalno povla~ewe u odnosu na fasade 1,5m. Natkrivawe 
povu~enog sprata re{ava se kao ravan krov ili plitak kosi 
krov, maksimalnog nagiba do 10°, bez korisne povr{ine. Kod 
povu~enog sprata dozvoqeno je natkrivawe otvorene terase 
transparentnom nadstre{nicom, koja u skladu sa ukupnom 
arhitekturom objekta ne prelazi zadatu visinu. Iskqu~uje se 
svaka mogu}nost naknadnog zatvarawa natkrivene terase zadwe 
eta`e. Nije dozvoqena primena na jednom objektu i potkrovqa 
i povu~enog sprata. Visina nadzitka stambene potkrovne eta`e 
iznosi najvi{e 1,6m ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e 
do preloma krovne kosine, a odre|uje se prema konkretnom 
slu~aju.
Visina objekta je:
-na relativno ravnom terenu-rastojawe od nulte kote do kote 
slemena (za objekte sa kosim krovom), odnosno venca (za objekte 
sa ravnim krovom);
Podrumske eta`e se dozvoqavaju u objektima ukoliko za Podrumske eta`e se dozvoqavaju u objektima ukoliko za 
to postoje gra|evinski uslovi od kojih su najva`niji nivo 
podzemnih voda i posebni uslovi izgradwe kao {to su blizina 
susednih objekata, nosivost tla i sl.
Dozvoqena je izgradwa objekata komunalne infrastrukture na 
planiranim  parkovskim povr{inama i povr{inama planiranim 
kao za{titno zelenilo.
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PRISTUP OBJEKTU Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na javnu 
povr{inu.
Najmawa {irina pristupnog prolaza-puta je 2,5m.
Kod velikih objekata nije dozvoqen pristup objektu 
spoqnim, otvorenim stepenicama (ukoliko nisu predvi|ene 
protivpo`arnim eleboratom i slu`e za evakuaciju).

PARKIRAWE Neophodan parking, odnosno gara`ni prostor, mora se obezbediti 
istovremeno sa izgradwom objekta. 
Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za 
novoizgra|ene objekte je:
za trgovinu…..1parking mesto na 50m2 prodajnog prostora
za administr.-poslovne objekte….1parking mesto na 60m2 
povr{ine
za ugostiteqske objekte….1 parking mesto na 2 stola sa 4 
stolice
za hotele….1 parking mesto na 2-10 kreveta zavisno od 
kategorije
za {oping molove, hipermarkete….1 parking mesto na 50m2 
prodajnog prostora
za ostale sadr`aje obezbediti potreban broj parking mesta na 
osnovu va`e}ih normativa.

OGRA\IVAWE
PARCELA

Gra|evinske parcele mogu se ogra|ivati zidanom ogradom 
do visine od 0,90 m (ra~unaju}i od kote trotoara) ili 
transparentnom ogradom do visine od 1,40, osim ukoliko nije 
druga~ije navedeno u posebnim pravilima za gra|ewe objekata. 
Parcele ~ija je kota nivelete vi{a od 0,90m od susedne, mogu 
se ogra|ivati transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja 
se mo`e postavqati na podzid ~iju visinu odre|uje nadle`ni 
op{tinski organ. Zidane i druge vrste ograda postavqaju se na 
regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu 
na gra|evinskoj parceli koja se ogra|uje. Zidana neprozirna 
ograda izme|u parcela podi`e se do visine 1,40m uz saglasnost 
suseda, tako da stubovi ograde budu na zemqi{tu vlasnika ograde. 
Susedne gra|evinske parcele mogu se ogra|ivati ̀ ivom zelenom 
ogradom koja se sadi u osovini granice gra|evinske parcele ili 
transparentnom ogradom do visine od 1,40m, koja se postavqa 
prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde 
budu na zemqi{tu vlasnika ograde. Vrata i kapije na uli~noj 
ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije. 
Nije dozvoqeno ogra|ivawe parcela na planiranoj parkovskoj 
povr{ini i na povr{inama odre|enim kao za{titno zelenilo.

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

KRETAWE 
HENDIKEPIRANIH 
I DRUGIH LICA SA 
POSEBNIM POTREBAMA

Prilikom projektovawa javnih, saobra}ajnih i pe{a~kih 
povr{ina kao {to su: trotoari, pe{a~ke staze, pe{a~ki prilazi, 
stajali{ta javnog prevoza, prilazi objektima, parkinzi, 
komunikacije (vertikalne i horizontalne) u javnim objektima, 
moraju se ostvariti uslovi za nesmetano kretawe dece, starih, 
invalidnih i hendikepiranih lica po odredbama Pravilnika 
o tehni~kim standardima pristupa~nosti  (Sl.glasnik RS br. 
46/13), kao i ostalim va`e}im propisima i standardima koji 
defini{u ovu oblast.
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7.0. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА

7.1. ЦЕЛИНА 1. - ПАРКОВСКИ КОМПЛЕКС

У	оквиру	целине	1	разликују	се	блокови	1.1.,	1.2.,	1.3.	и	1.4.	на	којима	су	планиране	парковске	
површине	и	парковске	површине	са	допунским	садржајима.	

Правила	 грађења	 за	 објекте	 допунских	 садржаја	 у	 парковском	 комплексу	 (на	 планираној	
парковској	површини)

НАМЕНА И ВРСТА 
ОБЈЕКАТА

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

PRAVILA 
PARCELACIJE

Minimalna povr{ina parcele….600m2

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

PRISTUPI 
PARCELAMA

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

Indeks/stepen izgra|enosti:
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli ili povr{ini 
parka sa dopunskim sadr`ajima……2,0
Indeks/stepen iskori{}enosti:
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli ili povr{ini 
parka sa dopunskim sadr`ajima …..50%
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemqe, 2 sprata, 
potkrovqe)
-maksimalna visina objekta:
     do kote slemena…..15m
     do kote venca……12m
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe)
-maksimalna visina pomo}nog objekta
     do kote slemena…..5,0m
     do kote venca……4,0m                     
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linija je prikazana na grafi~kom prilogu br.4 ,,Plan 
saobra}aja, regulacije i nivelacije”.
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta 
od bo~ne granice susedne gra|evinske parcele….6,0m
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta 
od bo~nih susednih objekata……12,0m
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m

Krovovi i potkrovqa:
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 40˚.  
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m (ra~unaju}i od 
kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma krovne kosine). Izgradwa 
mansardnih krovova i vi{e potkrovnih eta`a nije dozvoqena. 

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

ODVODWAVAWE Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko 
susednih parcela.

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

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

OGRA\IVAWE
PARCELE

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

7.2. БЛОК 2. – КОМПЛЕКС СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

У	оквиру	целине	2	издваја	се	подцелина	2.1.	Aква	парк,		подцелина	2.2.	Aква	парк	са	допунским	
садржајима	и	2.3.	Спорт	и	рекреација	(спортски	терени	за	фудбал)

7.2.1.	Подцелина	2.1	и	2.2.	

Правила	грађења	за	аква	парк	као	и	за	аква	парк	са	допунским	садржајима
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НАМЕНА И ВРСТА 
ОБЈЕКАТА

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

У	оквиру	зоне	аква	парка	није	дозвољена	изградња	објеката	за	становање.

У	оквиру	подцелине	2.2.	поред	аква	парка,	могуће	је	планирати	од	допунских	
садржаја	 објекте	 у	 фукцији	 спорта	 и	 рекреације,	 а	 такође	 је,	 у	 оквиру	 те	
подцелине,	могуће	планирати	паркинг	простор	за	паркирање	корисника	аква	
парка.

УСЛОВИ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ

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

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

У Р Б А Н И С Т И Ч К И 
ПОКАЗАТЕЉИ

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

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА 
СПРАТНОСТ И ВИСИНА 
ОБЈЕКАТА

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

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

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

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

А Р Х И Т Е К Т О Н С К О 
ОБЛИКОВАЊЕ

Фасаде	објеката	могу	бити	од	фасадне	опеке	или	малтерисане,	у	боји	по	избору.	
Обавезна	је	израда	косог	крова,	двоводни	или	кров	са	више	кровних	равни,	
са	нагибом	кровне	конструкције	до	40°,	у	зависности	од	кровног	покривача,	а	
као	кровни	покривач	препоручује	се	

цреп.	Висина	назитка	поткровне	етаже	износи	највише	1,6	m	рачунајући	од	
коте	пода	поткровне	етаже	до	тачке	прелома	кровне	косине.	Архитектонским	
облицима,	употребљеним	материјалима	и	бојама	мора	се	тежити	ка	

успостављању	 јединствене	 естетске	 визуелне	целине	 у	 оквиру	 грађевинске	
парцеле,	 па	 и	 шире.	 Објекте	 изградити	 у	 складу	 са	 важећим	 Законима	 и	
Правилницима	који	регулишу	конкретну	област.	При	пројектовању	и	извођењу	
радова	на	објекту,	као	и	приликом	избора	одређених	материјала	имати	у	виду	
специфичност	функционалне	намене	објекта	(простора)	са	становишта	

коришћења,	 одржавања,	 односно	 обезбеђивања	 санитарно-хигијенских	
услова.	 При	 избору	 материјала	 водити	 рачуна	 о	 њиховој	 отпорности	 са	
аспекта	 техничке	и	противпожарне	 заштите.	При	изградњи	објекта	узети	у	
обзир	важеће	прописе	за:	избор	грађевинског	материјала,	

хидрантску	мрежу,	громобран,	електричну	мрежу	и	сл.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ На	 грађевинској	 парцели	 мора	 се	 обезбедити	 минимално	 40%	 озелењених	

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

7.2.2.	Подцелина	2.3.	

Правила	грађења	за	спорт	и	рекреацију	(спортски	терени	за	фудбал)

Namena Osnovni sadr`aji:
-Glavni i pomo}ni fudbalski teren
-Tribine
-Objekat sa svla~ionicama, mokrim ~vorovima, bilet servisom i sl.

Pravila 
parcelacije

Minimalna veli~ina parcele je 10 ari.

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

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

Indeks zauzetosti 20,00%
Indeks
izgra|enosti

0,4

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

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

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih 
konstrukcija.

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

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

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

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

Ure|ewe slobodnih 
povr{ina

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

Izgradwa drugih 
objekata na parceli

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

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

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

Posebni uslovi Glavne fasade objekta definisati prema saobra}ajnicama.

7.3. БЛОК3. – КОМПЛЕКС СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

У	оквиру	планираног	блока	3	предвиђена	је	претежна	намена	спорт	и	рекреација	са	допунским	
садржајима:	 туризам,	 угоститељство	 и	 комерцијални	 садржаји.	 Уколико	 се	 планирају	 и	
допунски	садржаји,	заступљеност	спорта	и	рекреације	у	односу	на	допунске	садржаје	не	сме	
да	буде	мањи	од	50%.

Правила	грађења	за	објекте	спорта	и	рекреације	са	допунским	садржајима
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PRAVILA 
PARCELACIJE

Minimalna povr{ina parcele….600m2

Minimalna {irina parcele….25m

PRISTUPI 
PARCELAMA

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

USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA

Indeks/stepen izgra|enosti:
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli……2,0
Indeks/stepen iskori{}enosti:
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli…..50%
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemqe, 2 sprata, 
potkrovqe)
-maksimalna visina objekta:
     do kote slemena…..15m
     do kote venca……12m
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe)
-maksimalna visina pomo}nog objekta
     do kote slemena…..5,0m
     do kote venca……4,0m                     
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linija je prikazana na grafi~kom prilogu br.4 ,,Plan 
saobra}aja, regulacije i nivelacije”.
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od 
bo~ne granice susedne gra|evinske parcele….6,0m
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od 
bo~nih susednih objekata……12,0m
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m

Krovovi i potkrovqa:
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 40˚.  
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m (ra~unaju}i od 
kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma krovne kosine). Izgradwa 
mansardnih krovova i vi{e potkrovnih eta`a nije dozvoqena. 
Nije dozvoqeno ogra|ivawe parcela.

PARKIRAWE Obezbediti parking mesta u okviru parcele.
ODVODWAVAWE Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko 

susednih parcela.
URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

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

POSEBNI 
USLOVI

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

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

Pravila 
parcelacije

Minimalna veli~ina parcele je 600m2

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

Uslovi za izgradwu 
objekata

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

Indeks 
zauzetosti

20,00%

Indeks
izgra|enosti

0,4

Gra|evinska 
linija

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

Udaqenost od 
me|a i suseda

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

Krovovi Dozvoqene su sve vrste krovnih konstrukcija.

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

Odvo|ewe 
atmosferskih 
voda

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

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

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

Ure|ewe slobodnih 
povr{ina

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

Izgradwa drugih 
objekata na parceli

Dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne namene  navedeni kao prate}i 
sadr`aji.
Dozvoqeno je i postavqawe monta`no-demonta`nih objekata iznad sportskih 
terena (,,balon sale,, i sl.)
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Pomo}ni objekti -spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe)
-maksimalna visina pomo}nog objekta
     do kote slemena…..5,0m
     do kote venca……4,0m       
 Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m             

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

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

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

8.1.  SAOBRA]AJNA    
        INFRASTRUKTURA

Predmetni kompleks se nalazi 
sa desne strane dr`avnog puta I B.br.26 ( 
Loznica - grani~ni prelaz Mali Zvornik 
- Novi most, M4 po starom) u pravcu 
rasta staciona`e. Pristup planiranim 
sadr`ajima je predvi|en sa planirane 
saobra}ajnice na 525+258,6 km I B.br.26 
izme|u ~vora 10144 Bawa Koviqa~a 
i 0998 Loznica 4 deonica 0069, koja je 
predvi|ena po PDR Bawa Centar 2 i za 
~iji prikqu~ak je dobijena saglasnost 
J.P. ,,Putevi Srbija”,  a mogu}i prilazi 
su i sa planiranih saobra}ajnica sa 
ju`ne i zapadne strane posmatranog 
podru~ja koje su tako|e obra|ene PDR 
Bawa Centar 2.

Predvi|ena je izgradwa 
blokovskih saobra}ajnica koje bi 
ujedno omogu}ile pristup parcelama, 
a parking mesta ( zavisno od sadr`aja ) 
bi se obezbedila unutar svake parcele. 
U okviru povr{ina javne namene u 
ju`nom delu predmetnog podru~ja поред	
саобраћајнице	 Нова	 5  obezbe|eno je 160 
javnih parking mesta.

За	 кориснике	 планираног	 Парка	
уз	 саобраћајницу	 Нова3	 предвиђена	 је	
изградња	две	паркинг	површине	на	ободима	
парка	са	по	40	и	30	паркинг	места	тј.	укупно	
70	паркинг	места.	

8.1.1. Правила уређења и грађења 
саобраћајница

Све	 саобраћајне	 површине	1.	
су	 дефинисане	 координатама	
осовинских	 тачки	 које	 су	 дате	 на	
прилогу	 План	 саобраћаја,регулације	
и	 нивелације	 лист	 бр.4,а	 ширине	
коловоза	 и	 тротоара	 су	 дефинисане	
прилогом	 Попречни	 профили	
саобраћајница	лист	бр.4.1.
Предметним	 планским	 документом	2.	
планирана	је	трокрака	раскрсница	на	
оквирној	стационажи	на	км	525+258,6	
са	 десне	 стране	 пута	 гледајући	 у	
правцу	раста	стационаже	на	локацији	
саобраћајног	 прикључка	 планиране	
саобраћајнице	која	повезује	комплекс	
спорта,	 рекреације	 и	 туризма	 са	
предметним	 државним	 путем.	
Наведени	 саобраћајни	 прикључак	 је	
предвиђен	ПГР	Бање	Ковиљаче	(	Сл.	
лист	града	Лознице,	бр.4/2011	).
Геометрија	 предметне	 раскрснице,	3.	
ситуационо	и	нивелационо	решење	и	
тачно	утврђене	стационаже,	прецизно	
ће	 се	 одредити	 приликом	 израде	
саобраћајно-техничких	 услова	 (	
Идејног	и	Главног	пројекта	)	у	складу	
са	чланом	14.	Закона	о	планирању	и	
изградњи	 (	 „Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
72/09,	81/09,	64/10	и	24/11	).
Коловозну	 конструкцију	 за	4.	
саобраћајнице	предвидети	за	средње-
тешко	 саобраћајно	 оптерећење	
са	 асфалт-бетонским	 коловозним	
застором	 на	 одговарајућиј	
подлози	 а	 тротоаре	 са	 застором	
од	 префабрикованих	 бетонских		
вибропресованих	 плоча	 на	
одговарајућој	подлози.
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Објекти	 предвиђени	 за	 изградњу	5.	
не	 смеју	 бити	 на	 удаљености	
мањој	 од	 20,00	 м	 поред	 предметног	
државног	пута	 I	реда,	рачунајући	од	
спољне	 ивице	 земљишног	 појаса	 (	
регулационе	 линије,	 односно	 путне	
парцеле	)	предметног	државног	пута.
Предвидети	 и	 обезбедити	 заштитни	6.	
појас	 и	 појас	 контролисане	 градње,	
на	основу	члана	28.	29.	и	30.	Закона	о	
јавним	путевима	(	„Сл.	гласник		РС“	
бр.	101/2005	).
Уколико	 су	 планиране	 у	 оквиру	7.	
предметног	 планског	 документа	 све	
инсталације	морају	бити	предвиђене	
на	следећи	начин:

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

Инфраструктурни	 коридори	•	
инсталација	 не	 могу	 се	 предвиђати	
у	 коловозу	 предметног	 државног	
пута,	 већ	 искључиво	 у	 складу	 са	
претходним	ставом.
Услови	 за	 укрштање	 предметних	8.	
инсталација	са	предметним	путем:

Да	 се	 укрштање	 са	 путем	•	
предвиди	искључиво	механичким	
подбушивањем	испод	трупа	пута,	
управно	 на	 предметни	 пут	 у	
прописаној	заштитној	цеви.
Заштитна	 цев	 мора	 бити	•	
постављена	 на	 целој	 дужини	
између	крајњих	тачака	попречног	
профила	пута,	увећана	за	по	3,00м	
са	сваке	стране.
Минимална	 дубина	 предметних	•	
инсталација	и	заштитних	цеви	од	
најниже	 горње	 коте	 коловоза	 до	
горње	коте	заштитне	цеви	износи	
1,35	 –	 1,50м	 у	 зависности	 од	
конфигурације	терена.
Минимална	 дубина	 предметних	•	

инсталација	 и	 заштитних	
цеви	 испод	 путног	 канала	 за	
одводњавање	 (	 постојећег	 или	
планираног)	од	коте	дна	канала	до	
горње	коте	заштитне	цеви	износи	
1,00-1,20м.
Укрштаје	планираних	инсталација	•	
удаљити	 од	 укрштаја	 постојећих	
инсталација	на	мин.	10,00м.

Предвидети	 и	 сачувати	 коридор	 за	9.	
реконструкцију,	у	складу	са	Законом	
о	јавним	путевима	(	„Сл.	гласник	РС“,	
бр.	101/2005	)	и	важећим	прописима	
односно	 двострано	 проширење	
коловоза	 државног	 пута	 I	 реда	 на	
пројектовану	ширину	минимум	7,70м	
(без	издигнутих	ивичњака),	 односно	
7,70м	(	са	издигнутим	ивичњацима	).
Према	 члану	 31.	 Закона	 о	 јавним	10.	
путевима	 (	 „Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
101/05),	ограде	и	дрвеће	поред	јавних	
путева	подижу	се	тако	да	не	ометају	
прегледност	 јавних	 путева	 и	 не	
угрожавају	безбедност	саобраћаја.
За	 све	 предвиђене	 интервенције	11.	
и	 инсталације	 које	 се	 воде	 кроз	
земљишни	 појас	 (	 парцелу	 пута	 )	
потребно	је	да	се	обратите	ЈП	„Путеви	
Србије“	 за	 прибављање	 услова	 и	
сагласности	 за	 израду	 пројектне	
документације	и	постављање	истих.

8.1.2. Железнички саобраћај

Посебни услови:
Увидом	у	достављену	документацију	1.	
установљено	 је	 да	 се	 планира	
изградња	 и	 уређење	 простора	 са	
десне	стране	железничке	пруге	Рума	
–	Шабац	–	Распутница		Доња	Борина	
–	државна	граница	од	наспрам	км	55	
+	943	до	наспрам	км	56+708.
Изградњу	 више	 рекреативних	2.	
садржаја	 –	 аква	 парка,	 фудбалском	
терена,	 тениских	 терена	 и	 других	
рекреативних	 садржаја	 са	 пратећим	
објектима	и	инфраструктуром,	који	се	
планирају	са	десне	стране	предметне	
железничке	пруге,	планирати	у	складу	
са	чланом	46.	Закона	о	железници	на	
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растојању	минимум	25	м	од	пружног	
колосека	предметне	железничке	пруге	
мерено	 од	 осе	 пружног	 колосека	 до	
најближе	ивице	објекта.	
Планирани	 објекти	 не	 смеју	 својом	3.	
изградњом,	 нити	 експлоатацијом	
угрозити	 безбедност	 одвијања	
саобраћаја.
Потребно	је	планирати	ограду	између	4.	
планираног	 комплекса	 и	 постојеће	
железничке	 инфраструктуре	 на	
растојању	минимум	8	метара	од	осе	
колосека,	а	ван	границе	железничког	
земљишта.
Могуће	 је	 планирати	 уређење	5.	
комплекса	 изградњом	 паркинг	
простора	са	десне	стране	предметне	
железничке	 пруге	 од	 наспрам	 км	
55	+	 993	до	наспрам	км	56	+	 483,	 а	
растојању	 већем	 од	 8	 м	 мерено	 у	
односу	 на	 осу	 колосека	 железничке	
пруге,	али	тако	да	се	приступ	паркинг	
простору	 не	 може	 остварити	 преко	
предметне	 железничке	 пруге,	 а	 ван	
границе	железничког	земљишта.
Увидом	у	достављену	документацију	6.	
установљено	 је	 да	 се	 планира	
изградња	 	 нове	 саобраћајнице	 која	
би	 се	 укрстила	 са	 железничком	
пругом	 непосредно	 иза	 излазног	
грла	 железничке	 станице	 Ковиљача.	
Приликом	 израде	 предметног	
плана,	 планирану	 саобраћајницу	
планирати	денивелисано	у	односу	на	
железничку	 пругу	 Рума	 –	 Шабац	 –	
Распутница	Доња	Борина	–	државна	
граница	 тако	 да	 се	 укрштање	 са	
предметном	 пругом	 оствари	 под	
углом	од	90º.	Минимална	висина	доње	
ивице	 конструкције	 грађевинских	
објеката	изнад	ГИШ	–	а,	у	складу	са	
Правилником	о	техничким	и	другим	
условима	за	пројектовање	и	грађење	
железничких	 пруга	 и	 постројења,	
уређаја	 и	 објеката	 на	 магистралним	
пругама	(	Службени	гласник	РС	број	
56/2011	 ),	 зависи	од	ширине	објекта	
изнад	 колосека,	 пројектне	 брзине	 и	
техничких	решења	КМ	и	износи:

У	нормалним	распонима	контактне	•	
мреже	 на	 отвореној	 прузи	 5,80	 –	
6,30	м,
У	зонама	затезања,	секционисања	•	
и	 у	 станицама	 у	 зависности	 од	
размака	 стубова	контактне	мреже	
и	системске	висине	до	7,30	м.

Приликом	израде	предметног	плана,	7.	
не	планирати	нове	укрштаје	друмских	
саобраћајница	 са	 постојећом	
железничком	пругом.	
Могуће	 је	 планирати	 друмске	8.	
саобраћајнице	 паралелно	 са	 пругом	
или	тако	да	размак	између	железничке	
пруге	и	пута	буде	толики	да	се	између	
њих	 могу	 поставити	 сви	 уређаји	 и	
постројења	 потребни	 за	 обављање	
саобраћаја	на	прузи	и	путу,	с	тим	да	
износи	најмање	8	метара	рачунајући	
од	 осовине	 најближег	 колосека	 до	
најближе	тачке	горњег	строја	пута,	а	
ван	границе	железничког	земљишта.
Одводњавање	 површинских	 вода	9.	
са	 предметног	 простора	 мора	 бити	
контролисано	 и	 решено	 тако	 да	
води	 на	 супротну	 страну	 од	 трупа	
железничке	пруге.
Могуће	је	планирати	уређење	зелених	10.	
површина	унутар	комплекса	при	чему	
треба	 водити	 да	 рачуна	 да	 високо	
растиње	 мора	 бити	 на	 растојању	
већем	од	10	метара	у	односу	на	осу	
колосека	 предметне	 железничке	
пруге.
У	случају	да	се	планира	прикључивање	11.	
новоизграђених	 објеката	 унутар	
предметног	комплекса	на	комуналну	
инфраструктуру	 водовода,	 канали-
зације,	 продуктовода	 и	 других	
цевовода,	укрштање	са	железничком	
пругом	могуће	је	планирати	под	углом	
од	90º,	а	изузетно	се	може	планирати	
под	углом	од	не	мањим	од	60º.	Дубина	
укопавања	 испод	 железничке	 пруге	
мора	износити	минимум	1,80	метара,	
мерено	 од	 коте	 горње	 ивице	 прага	
до	 коте	 горње	 ивице	 заштитне	 цеви	
цевовода	(	продуктовода	).
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Сви	 остали	 услови	 за	 уређење	12.	
предметног	 комплекса	 биће	
дефинсани	 у	 оквиру	 Техничких	
услова,	 за	 шта	 је	 потребно	 упутити	
посебан	захтев	Сектору	за	стратегију	
и	развој	„Железнице	Србије“	ад.

Општи услови:
Железничка	 инфраструктура	1.	
обухвата:	доњи	и	горњи	строј	пруге,	
објекте	на	прузи,	станичне	колосеке,	
телекомуникациона,	 сигнално	
–	 сигурносна,	 електровучна,	
електроенергетска	 и	 остала	
простројења	 и	 уређаје	 на	 прузи,	
опрему	 пруге,	 зграде	 железничких	
станица	са	припадајућим	земљиштем	
и	 остале	 објекте	 на	 железничким	
службеним	 местима	 који	 су	 у	
функцији	организовања	и	регулисања	
железничког	саобраћаја	са	земљиштем	
које	 служи	 тим	 зградама,	 пружни	
појас	 и	 ваздушни	 простор	 изнад	
пруге	у	висини	од	12	м,	односно	14	м	
код	далековода	напона	преко	220kV,	
рачунајући	од	горње	ивице	шине.
Пружни	 појас	 јесте	 простор	 између	2.	
железничких	 колосека,	 као	 и	 поред	
крајњих	 колосека,	 на	 одстојању	 од	
најмање	 8	метара,	 а	 ако	железничка	
пруга	пролази	кроз	насељено	место,	
на	 остојању	 од	 најмање	 6	 метара,	
рачунајући	од	осе	крајњих	колосека.
„Заштитни	 пружни	 појас“	 јесте	3.	
земљишни	појас	са	обе	стране	пруге,	
ширине	 200	 м,	 рачунајући	 од	 осе	
крајњих	колосека.
У	 заштитном	 пружном	 појасу	 не	4.	
могу	 се	 градити	 зграде,	 постављати	
постројења	и	уређаји	и	градити	други	
објекти	 на	 удаљености	 мањој	 од	 25	
метара	 рачунајући	 од	 осе	 крајњих	
колосека,	 осим	 објеката	 у	 функцији	
железничког	саобраћаја.
Изузетно,	 на	 железничком	 подручју	5.	
могу	 се	 постављати	 каблови,	
електрични	 водови	 ниског	 напона	
за	 осветљавање,	 телеграфске	 и	
телефонске	ваздушне	линије	иводови,	

трамвајски	 и	 тролејбуски	 контактни	
водови	 и	 постројења,	 канализације	
цевоводи	 и	 други	 водови	 и	 слични	
објекти	 и	 постројења	 на,	 на	 основу	
издате	сагласности	управљача.
Објекти	 као	 што	 су:	 рудници,	6.	
каменоломи,	 кречане,	 циглане,	
индустријске	 зграде	 постројења	 и	
други	 слични	 објекти	 не	 могу	 се	
градити	у	заштитном	пружном	појасу		
ближе	од	50	метара	рачунајући	од	осе	
крајњег	колосека.
На	 местима	 где	 железница	 пролази	7.	
кроз	 шуму	 или	 поред	 шуме,	
односно	 земљишта	 засађеног	
пољопривредним	 културама	 које	 су	
лако	запаљиве,	управљач	је	дужан	да	
предузме	прописане	мере	за	заштиту	
од	пожара	на	железничком	подручју,	
као	и	мере	за	 заштиту	од	пожара	на	
железничким	 возилима.	 Корисници,	
односно	 сопственици	 шума	 и	
земљишта	 дужни	 су	 да	 у	 појасу	
ширине	10	метара	у	шумама	уредно	
уклањају	 дрвеће,	 растиње	 и	 лишће,	
сазреле	 пољопривредне	 културе	 и	
по	 потреби	 предузимају	 друге	 мере	
заштите	 од	 пожара.	 Ширина	 појаса	
се	рачуна	од	спољне	ивице	пружног	
појаса.
Укрштај	 водовода,	 канализације,	8.	
продуктовода	 и	 других	 цевовода	
са	 железничком	 пругом	 је	 могуће	
планирати	 под	 углом	 од	 90º,	 а	
изузетно	 се	 може	 планирати	 под	
углом	 не	 мањим	 од	 60º.	 Дубина	
укопавања	 испод	 железничке	 пруге	
мора	износити	минимум	1,80	метара,	
мерено	 од	 коте	 горње	 ивице	 прага	
до	 коте	 горње	 ивице	 заштитне	 цеви	
цевовода	(	продуктовода	).
Пре	 дефинисања	 саобраћајница	 у	9.	
предметном	 плану,	 потребно	 је	 за	
сваки	 планиран	 укрштај	 градске	
и	 железничке	 инфраструктуре	
појединачно,	 прибавити	 сагласност	
„Железнице	Србије“	ад.
Укрштање	 железничке	10.	
инфраструктуре	 са	 јавним	 путевима	
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ван	 простора	 за	 који	 су	 донети	
урбанистички	 планови	 у	 начелу	
иводи	 се	 њиховим	 свођењем	 на	
најнеопходнији	 број,	 усмеравањем	
два	 или	 више	 јавних	 путева	 на	
заједничко	место	укрштања.
Размак	 између	 два	 укрштања	11.	
железничке	инфраструктуре	и	јавног	
пута	не	може	да	буде	мањи	од	2.000	
метара.	 Укрштање	 железничке	
инфраструктуре	 са	 некатегорисаним	
путевима	изводи	се	усмеравањем	тих	
путева	 на	 најближи	 јавни	 пут,	 који	
се	укршта	са	односном	железничком	
инфраструктуром.	 Ако	 то	 није	
могуће	 треба	 међусобно	 повезати	
некатегорисане	 путеве	 и	 извести	
њихово	 укрштање	 са	 железничком	
инфраструктуром	 на	 заједничком	
месту.
Укрштање	железничке	пруге	и	ауто-12.	
пута	 и	 укрштање	 пруге	 и	 пута	 у	
станичном	простору	између	улазних,	
односно	излазних	скретница	од	којих	
почињу	 станични	колосеци	не	може	
бити	 на	 истом	 нивоу.	 Укрштање	
железничке	 пруге	 и	 пута	 који	 нема	
својство	 ауто-пута,	 не	 може	 бити	 у	
истом	нивоу	ако	је	саобраћај	друмских	
моторних	возила	на	путу	врло	густ	или	
ако	је	железнички	саобраћај	на	прузи	
учестао	 и	 ако	 то	 захтевају	 посебни	
услови	 на	 месту	 укрштања	 пруге	 и	
пута	 и	 други	 разлози	 безбедности	
железничког	саобраћаја.
При	 планирању	 денивелисаних	13.	
укрштаја	 пруге	 и	 пута	 изградњом	
друмских	надвожњака	и	подвожњака,	
сви	 елементи	 ових	 објеката	 требају	
бити	усклађени	са	елементима	пруге	
на	 којој	 се	 ови	 објекти	 планирају.	
Висина	 доње	 ивице	 конструкције	
друмског	 надвожњака	 изнад	 пруге	
биће	дефинисана	у	оквиру	посебних	
техничких	 услова	 „Железнице	
Србије“	ад.
Комплекс	 железничке	 станице	14.	
чине	 колосеци,	 перони,	
сигнално-сигурносни	 уређаји,	
телекомуникациони	 уређаји	 и	

постројења,	 зграде,	 магацини,	
рампе,	 радионице,	 депои	 као	
и	 станични	 трг	 са	 приступном	
друмском	 саобраћајницом	 од	
јавне	 друмске	 (уличне)	 мреже	 до	
комплекса	 станице.	 Станични	 трг	
поред	 приступне	 саобраћајнице	 до	
железничке	 станице	 би	 требало	 да	
садржи	одговарајући	паркинг	простор	
за	 кориснике	 железничких	 услуга,	
зелене	 површине,	 као	 и	 пратеће	
улужне	објекте.
При	 изгради	 техничке	 (пројектне)	15.	
документације	 за	 градњу	 објеката	
у	 заштитном	 пружном	 појасу	
као	 и	 за	 сваки	 продор	 комуналне	
инфраструктуре	 кроз	 труп	
железничке	пруге	(	цевовод,	гасовод,	
оптички	 и	 електроенергетски	
каблови	и	друго	)	инвеститор	односно	
његов	 пројектант	 је	 дужан	 да	 од	
„Железнице	 Србије“	 ад,	 Сектора	 за	
стратегију	и	развој,	прибави	услове	за	
пројектовање,	као	и	због	сагласности	
на	 пројектну	 документацију	 за	
градњу	у	заштитном	пружном	појасу	
у	 коридору	 железничке	 пруге,	 а	 у	
складу	 са	 Законом	 о	 железници	 (	
Службени	гласник	РС	број	18/05	)	и	
Законом	о	безбедности	у	железничком	
саобраћају	(	Службени	лист	СРЈ	број	
60/98	).

16.	

8.2. VODOVOD I KANALIZACIJA
       

1. Gradska vodovodna mre`a

Planirano je da se sanitarnom 
vodom kompleks snabde sa cevovoda	 ND	
200	mm za Bawu Koviqa~u. Za potrebe 
akvaparka i druge tehnolo{ke potrebe 
zadovoqiti iz podzemqa izgradwom 
bunara ili na neki drugi na~in. Potrebno 
je izvr{iti hidrogeolo{ke istra`ne 
radove. Vodovodnu mre`u projektovati i 
graditi za ceo kompleks i susedne tipi~ne 
naseqske celine , a ne parcijalno. Voda 
za potrebe	 aquaparka treba da zadovoqi 
standarde vode za te svrhe. Sistem 



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	100

mo`e biti  recirkulacioni  i proto~ni 
ukoliko se poka`e da ima kapaciteta 
iz podzemqa . Potrebno je obezbediti 
i da voda zadovoqi standarde termi~ki. 
Mogu}e je i u delu parka projektovati 
kompleks raznih vodenih de{avawa u 
vidu fontana , jezera , otvorenih tokova . 
po`eqno bi bilo da se do idejnog re{ewa 
do|e putem nagradnog konkursa.

2. Gradska fekalna kanalizacija

Planirano je da se kanalizaciona 
mre`a gradi po separatnom sistemu. Sve 
fekalne otpadne vode odvesti do dve 
planirane crpne stanice CS Debela 
Me|a i CS [iwarica . Potisni cevovod 
od CS [iwarica prikqu~iti na GFCS 
(glavnu fekalnu crpnu stanicu) u Bawi 
Koviqa~i sa koje se sve fekalne vode 
odvode na postrojewe za preradu otpadnih 
voda u Loznici. Potisni cevovod pre 
uliva GFCS je potrebno da pre|e preko 
Simi}a potoka . Mogu}a su i druga 
re{ewa kao {to je to pomenuto u PGR 
Bawe Koviqa~e a to je izgradwa sistema 
pod vakumom. Prilikom projektovawa 
potrebno je projekat i dimenzionisawe 
cevovoda vr{iti za ceo kompleks kao 
i susedne TNC. Potrebno je izvr{iti 
istra`ne hidrogeolo{ke radove za 
potrebe CS-a kao i mre`e s obzirom 
da se trasa pola`e u sklopu biv{eg 
drinskog korita i potencijalno visokih 
podzemnih voda. 

3. Gradska ki{na kanalizacija

Planirano je da se deo atmosverskih 
voda dovede do CS [iwarica 1 , za ki{ne 
vode a deo kroz konfiguraciju terena 
tako re{i da prihvati povr{inske vode 
otvorenim kanalima . Od CS [iwarica 
2 , potisnim cevovodom voda odvede do 
Simi}a potoka . Potrebno je da kota 
terena na prostoru parka bude 122,80mnm 
iz razloga bezbednosti od plavqewa 
usled podzemnih voda.

8.3. ELEKTROENERGETSKA INFRA-
STRUKTURA

8.3.1.  POTREBE U ANGA@OVANOJ  
ELEKTRI^NOJ SNAZI

Grejawe objekata kao i osnovni 
tehnolo{ki potro{a~i toplotne 
energije koristi}e prirodni gas kao 
energent, {to }e biti dostupno na ovoj 
lokaciji.  

Potrebne kapacitete nove 
anga`ovane elektri~ne snage u toku 
izrade Plana detaqne regulacije nije 
mogu}e precizno odrediti do detaqne 
razrade planiranih zona sa ta~no 
definisanim sadr`ajima.

8.3.2.  SREDWENAPONSKA MRE@A

Za potrebe napajawa  novih 
objekta proceweno je da bi  jenovremene 
instalisana snaga u transformaciji 
10/0,4	kV		630	(1000)	kW {to bi zadovoqilo 
potrebe za period naradnih 10 godina. 
Lokacija trafostanice i prikqu~nih 
vodova je prikazana na crte`u br.	 8.	 a	
10	 kV kablovske  me|uveze sa susednim 
trafostanicama su prikazane na crte`u 
br. 8 a ,, Izvod iz Generalnog plana  Bawe 
Koviqa~e,,

Napajawe nove trafostanice ,, 
Sport i rekreacija,, na sredwem naponu 
je planirano iz postoje}e trafostanice 
10/0,4	 kV ,,Autobuska stanica,, i iz 
postoje}e trafostanice 10/0,4	kV  ,, Nova 
fekalna stanica,,  10	 kV	 podzemnim 
kablovskim vodovima tako da se budu}
a trafostanica ubaci u prstenastu 
mre`u sa postoje}im trafostanicama i 
obezbedi stepen sigurnosti  u napajawu		
N-1.

U zavisnosti od potreba i dinami-
ke razvoja izgradwe ovog prostora 
mogu”u}e  je  pro{irewe kapaciteta 
u instalisanoj snazi planirane 
trafostanice ,, Sport i rekreacija,,  kao  
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i izgradwa novih trafostanica na drugim 
lokacijama sa kablovskim trasama u 
okviru regulacije planiranih saobra}
ajnica. Kablovi se pola`u u kablovskoj 
kanalizaciji sa dve i ~etiri cevi.
 
8.3.3.  NISKONAPONSKA  MRE@A 
0,4	kV

Prikqu~ak novih objekta na 
distributivnu niskonaponsku mre`u se 
izvodi posebnim podzemnim kablovskim 
vodovima tipa	 PP00	 AS	 4h150	 mm2  iz 
planirane TS	 10/0,4	 kV	 1h630	 kW	 ,,	
Sport i rekreacija,,.  Kablovski vodovi 
se pola`u kroz planiranu kablovsku 
kanalizaciju  do elektroenergetskih 
kablovskih {ahti ~ija je trasa data 
na grafi~kom prilogu. Kablovska 
kanalizacija se izvodi sa najmawe ~etiri 
elektroenergetske PE cevi F 110 mm. od 
TS do elektroenergetskih kablovskih 
{ahti a deqe preko kablovskog 
prikqu~nog ormana na fasadi objekta 
do mernih ormana. Kablovi se pola`u 
ispod kolovoza i u javnoj povr{ini  u 
EE kablovskoj kanalizaciji sa dve 
cevi, a kroz parcelu ostalog zemqi{ta 
u ubuhvatu Plana do KPK na objektu 
kabal se pola`e u slobodnim zelenim 
povr{inama u kablovski rov dobine	0,8	m.	

Jednovremena snaga pojedinih 
objekata  }e biti odre|ena projektom 
elektroinstalacija i na osnovu te 
snage investitor }e tra`iti uslove  i 
saglasnost za prikqu~ewe od nadle`nog 
elektrodistributivnog preduze}a.

8.3.4. JAVNA RASVETA

Javnu rasvetu planiranih ulica 
}e se  izvesti na ~eli~nim okruglim 
stubovima sa ili bez lira,  i svetiqkama 
za natrijumske sijalice snage do  250	
W. Prikqu~ni vodovi rasvete se 
pola`u podzemno od trafostanice po 
predvi|enom koridoru na grafi~kom 
prilogu.

8.3.5. PRAVILA GRA\EWA 
ELEKTROENERGETSKIH OBJE-
KATA

Подземне	инсталације			

При	слободном	полагању,	кабловски	
водови	 се	 нормално	 полажу	 у	 ров	 чија	 је	
дубина	0,8м	а	чија	ширина	зависи	од	броја	
кабловских	водова	који	се	полажу	у	ров.

-	 	међусобни	размак	кабловских	водова	
у	рову	треба	да	буде	најмање	7	см;	

-	 на	 целој	 дужини	 кабловски	 водови	
морају	 бити	 положени	 у	 благим	
кривинама,	 змијолико,	 ради	
компензације	евентуалних	померања	
и	температурних	утицаја;

-	 каблови	 се	 у	 рову	 полажу	 у	 слоју	
постељице	 20см.	 Постељица	 је	 од	
ситнозрне	земље	или	песка;

-	 на	 свим	 оним	 местима	 где	 се	
могу	 очекивати	 већа	 механичка	
напрезања	 средине	 или	 постоји	
евентуална	 могућност	 механичког	
оштећења,	 кабловски	 водови	 се	
полажу	у	искључиво	кроз	кабловску	
канализацију;

-	 кабловска	канализација	се	примењује	
на	 прелазима	 испод	 коловоза	 улица,	
стаза	 и	 путева,	 колских	 прелаза	 и	
сл.;	

	-	 при	полагању	кабловске	канализације,	
последња	 канализација	 мора	 ући	 у	
тротоар	најмање	50см;	

-	 хоризонтално	 растојање	 између	
телекомуникационих	 кабловских	
водова	 и	 енергетских	 кабловских	
водова	 до	 1kV	 ,	 мора	 да	 износи	
најмање	50см;

	-	 при	 укрштању	 енергетских	
кабловских	 водова	 са	 теле-
комуникационим	кабловима,	потреб-
но	 је	 да	 угао	 укрштања	 буде	 што	
ближи	правом	углу;
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-	 вертикално	 растојање	 енергетских	
кабловских	 водова	 за	 напоне	 250V	
према	земљи	од	телекомуникационих	
кабловских	 водова,	 мора	 да	 износи	
најмање	30см;	

-	 растојање	између	кабловских	водова	
и	 водоводних	 или	 канализационих	
цеви,	мора	да	износи	најмање	50см;	

-	 полагање	 кабловских	 водова	 испод	
водоводних	цеви	није	дозвољено;

-	 при	укрштању	кабловских	водова	са	
водоводним	 цевима	 или	 са	 цевима	
канализације,	 мора	 се	 обезбедити	
минимално	вертикално	растојање	од	
30	см	чисти	размак);

-	 паралелено	 	 вођење	 кабловских	
водова	уз	темеље	или	зидове	зграда,	
не	треба	да	се	врши	на	размаку	мањим	
од	50см	од	спољне	површине	објекта	
под	земљом;	

-	 кабловске	 водове	 по	 правилу	 треба	
положити	тако	да	су	од	осе	дрвореда	
удаљени	најмање	2м;		

-	 дуж	 кабловске	 трасе	 се	 одређује	
заштитни	 коридор	 ширине	 1м,	 у	
којем	је	забрањена	градња	објеката	и	
сађење	високог	растиња;	

-	 по	 полагању	 водова	 у	 ров,	 обавезно	
извршити	 катастарско	 уплањење	
трасе.

        
Pravila gra|ewa za trafostanicu

Trafostanica 10/0,4	kV	1x630	kVA		
se gradi na izdvojenoj parceli za javne 
namene u  povr{ini oko	50		m2 

Objekat trafostanice moze 
biti zidani ili od predfabrikoanih 
betonskih elemenata

Oko objekta treba obezbediti 
prostor za za{titno uzemqewe i 
oblikovawe potencijala u {irini 
najmawe 1,5 m.

Objektu trafostenice treba 
obezbediti pristup sa javne saobra}ajne 

povr{ine, najmawe {irine 5 m za sredwe 
te{ki saobra}aj 

8.4. TELEKOMUNIKACIJE

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

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

Za nove prikqu~ke na TT mre`u, 
obratiti se ,,Telekom Srbija” AD.

Mo`e se graditi kablovska 
kanalizacija sa `utim PVC cevima  F	
110	mm	u rovu {irine prema broju cevi 
u jednom redu (preporu~uje se 1 do 2 cevi) 
i dubine  0,7 m od ivice zadwe cevi; i/
ili sa dve PE cevi minimalno	F	40	mm	
direktnim polagawem u kablovski rov 
u regulaciji ulica na dubini od  0,6 m 
od ivice zadwe cevi.  Du` trase se mogu 
planirati standardna kablovska okna na 
rastojawu prema potrebnim granawima 
mre`e a posebno raskrsnicama i na 
mestima prelaza ispod kolovoza. 

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

Podzenim mre`ama se dodequje 
za{titni koridir {irine 1 m. (-0,5m 
+0,5m).

Udaqewe telekomunikacionih 
vodova od visokonaponskih energetskih 
kablova je minimalno 1 m.

Pre po~etka radova, obratiti 
se ,,Telekom Srbija” AD  radi ta~nog 
obele`avawa trase postoje}ih kablova i 
u svemu se pridr`avati izdatih uslova, 
koji su sastavni deo ovog plana.
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9.0. MERE ENERGETSKE 
EFIKASNOSTI IZGRADWE

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

На	основу	Правилника	о	енергетској	
ефикасности	 зграда	 (Службени	 гласник	
РС	 бр.61/2011,	 од	 19.08.2011)	 енергетска	
ефикасност	 зграде	 је	 остварена	 ако	
су	 испуњена	 следећа	 својства	 зграде:	
обезбеђени	 минимални	 услови	 комфора,	
потрошња	 енергије	 за	 грејање,	 хлађење,	
припрему	 топле	 санитарне	 воде,	
вентилацију	и	осветљење	зграде	не	прелази	
дозвољене	 максималне	 вредности	 по	 m2.	
Код	 обезбеђивања	 ефикасног	 коришћења	
енергије	 у	 зградама	 узима	 се	 у	 обзир	 век	
трајања	зграде,	климатски	услови	локације,	
положај	и	оријентација	зграде,	њена	намена,	
услови	 комфора,	 материјали	 и	 елементи	
структуре	 зграде	 и	 омотача,	 уграђени	
технички	 системи	 и	 уређаји,	 као	 и	 извори	
енергије	 и	 когенерација	 и	 могућност	 за	
коришћење	 обновљивих	 извора	 енергије.	
Уз	 испуњење	 енергетске	 ефикасности	
зграде	потребно	је	задовољити	и	све	услове	
комфора:	 ваздушни	 комфор,	 топлотни	
комфор,	светлосни	комфор,	звучни	комфор.

Зграде	 морају	 бити	 пројектоване	
тако	 да	 не	 премашују	 дозвољену	 годишњу	
потрошњу	енергије.	Правилником	о	условима,	
садржини	и	начину	издавања	сертификата	о	
енергетским	 својствима	 зграда	 (Службени	
гласник	РС	бр	61/2011	и	3/2011)	је	прописана	

обавеза	 да	 енергетски	 пасош	морају	 имати	
све	нове	зграде,	као	и	постојеће	зграде	које	
се	 реконструишу,	 адаптирају,	 санирају	 или	
енергетски	санирају,	осим	зграда	које	су	овим	
правилником	изузете	од	обавезе	енергетскe	
сертификације.	Категорије	зграда	за	које	се	
издаје	енергетски	пасош,	одређене	су	према	
претежној	 намени	 дефинисаној	 прописом	
којим	се	уређују	енергетска	својства	зграда.

Зграде	 за	 које	 није	 потребно	
прибављање	 енергетског	 пасоша	 су:	
постојеће	зграде	које	се	продају,	дају	у	закуп,	
реконструишу	 или	 енергетски	 санирају,	 а	
које	 имају	 нето	 површину	 мању	 од	 50	 m2;	
зграде	 које	 имају	 предвиђени	 век	 употребе	
ограничен	 на	 две	 године	 и	 мање;	 зграде	
привременог	карактера	за	потребе	извођења	
радова,	 односно	 обезбеђење	 простора	 за	
смештај	 људи	 и	 грађевинског	 материјала	
у	 току	 извођења	 радова;	 радионице,	
производне	 хале,	 индустријске	 зграде	 и	
друге	привредне	зграде	које	се,	у	складу	са	
својом	наменом,	морају	држати	отворенима	
више	 од	 половине	 радног	 времена,	 ако	
немају	 уграђене	 ваздушне	 завесе;	 зграде	
намењене	 за	 одржавање	 верских	 обреда;	
постојеће	зграде	које	се	продају	или	се	право	
власништва	 преноси	 у	 стечајном	 поступку,	
у	 случају	присилне	продаје	или	извршења;	
зграде	 које	 су	 под	 одређеним	 режимом	
заштите,	 а	 код	 којих	 би	 испуњење	 захтева	
енергетске	ефикасности	било	у	супротности	
са	условима	заштите;	зграде	које	се	не	греју	
или	се	греју	на	температуру	до	+12°C.

Енергетски	 пасош	 зграде	 садржи	
податке	о	енергетском	разреду	зграде	према	
њеним	 енергетским	 својствима	 одређеним	
на	 основу	 израчунате	 потребне	 финалне	
годишње	 топлотне	 енергије	 за	 грејање	 за	
референтне	климатске	податке	и	омогућава	
поређење	 зграда	 с	 обзиром	 на	 њихова	
енергетска	својстава.

Зграде	 се	 сврставају	 у	 осам	
енергетских	 разреда	 према	 енергетској	
скали	 од	 А+	 до	 G,	 с	 тим	 да	 А+	 означава	
енергетски	 најповољнији,	 а	 G	 енергетски	
најнеповољнији	разред.
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Енергетски	разред	зграде	одређује	се	
на	 основу	податка	о	потрошњи	енергије	 за	
грејање	 на	 годишњем	 нивоу,	 прорачунатих	
у	 складу	 са	 прописом	 којим	 се	 уређују	
енергетска	својства	зграда.

Енергетски	 разред	 нове	 зграде,	 који	
се	 исказује	 енергетским	 пасошем	 зграде,	
мора	бити	најмање	Ц	или	виши.

Техничким	 захтевима	 за	 постизање	
енергетске	 ефикасности	 зграда	 се	 одређују		
и	 параметри	 за	 изградњу	 објеката.	
Оријентацију	 и	 функционални	 концепт	
зграде	 треба	 пројектовати	 тако	 да	 се	
максимално	искористе	природни	и	створени	
услови	 локације	 (сунце,	 ветар,	 зеленило).	
Поставити	зграде	тако	да	просторије	у	којима	
се	 борави	 током	 дана	 буду	 оријентисане	
према	 југу	 у	 мери	 у	 којој	 урбанистички	
услови	 то	 дозвољавају.	 Обликом	 зграде	
треба	обезбедити	енергетски	најефикаснији	
однос	 површине	 и	 запремине	 омотача	
зграде	 у	 односу	 на	 климатске	 факторе	
локације,	 окружење	 (природно	 и	 створено)	
и	 намену	 зграде.	 Пројектовати	 топлотно	
зониране	 зграде,	 односно,	 груписати	
просторије	 у	 згради	 у	 складу	 са	 њиховим	
температурним	 захтевима;	 зоне	 са	 вишим	
температурним	захтевима	пројектовати	тако	
да	могу	максимално	да	искористе	природне	
потенцијале	 локације	 (сунце,	 ветар,	
зеленило).

У	 погледу	 начина	 коришћења	
природног	 осветљења	 и	 осунчања,	
максимизирати	 употребу	 природног	
осветљења	 уз	 омогућавање	 пасивних	
добитака	 топлотне	 енергије	 зими	 односно	
заштите	 од	 прегревања	 лети	 адекватним	
засенчењем	 (форма	 објекта	 или	 системи	
засенчења).	 Топлотна	 енергија	 која	 кроз	
застакљене	 површине	 улази	 у	 просторију	
треба	 да	 се	 ограничи	 у	 летњем	 дану	 (када	
сем	 дифузног	 постоји	 и	 директно	 сунчево	
зрачење).	 У	 циљу	 оптимизације	 система	
природне	вентилације,	отворе	на	згради,	као	
што	су	прозори,	врата,	канали	за	вентилацију,	
пројектовати	 тако	 да	 губици	 топлоте	 у	
зимском	периоду	и	 топлотно	 оптерећење	 у	

летњем	 периоду	 буде	 што	 мање.	 Када	 год	
је	 то	 могуће,	 отворе	 конципирати	 тако	 да	
се	 максимизира	 пасивно	 (природно)	 ноћно	
хлађење	у	летњем	периоду.

Оптимизацију	 структуре	 зграде	
вршити	 према	 потребама	 и	 намени	 зграде	
и	користити	термичку	масу	за	остваривање	
топлотног	 комфора	 у	 зимском	 и	 летњем	
периоду;	 термичка	 маса	 треба	 да	 повећава	
термичку	инерцију	објекта,	осим	за	објекте	
са	 краткотрајним	 коришћењем.	 Такође,	
треба	 применити	 висок	 квалитет	 топлотне	
изолације	 целокупног	 термичког	 омотача,	
избегавати	 топлотне	 мостове,	 	 одабиром	
врсте	 материјала	 и	 бојом	 материјала	
минимизирати	 појаву	 топлотних	 острва.	
Коришћење	 пасивних	 и	 активних	 система	
у	 зависности	 од	 типа	 зграде,	 структуру	 и	
омотач	конципирати	тако	да	се	максимално	
користе	 пасивни	 и	 активни	 соларни	
системи	и	обезбеди	заштита	од	прегревања.	
Извршити	 анализу	 могућности	 коришћења	
падавина, подземне	 и	 отпадне	 воде	 за	
потребе	 заливања,	 спољних	 прања	 и	 др.,	
као	и	за	грејање	и	хлађење	зграде;	техничке	
просторије	(резервоар	и	пумпно	постројење)	
које	 се	 користе	 у	 горе	 наведене	 сврхе,	
уколико	 су	 укопане,	 не	 урачунавају	 се	 у	
индекс	заузетости	парцеле.

Један	од	главних	задатака	пројектанта	
је	да	створи	окружење	унутар	и	ван	зграде	
које	је	подесно	за	све	активности	корисника	
које	 се	 ту	 дешавају,	 те	 у	 склопу	 техничке	
документације	 треба	 јасно	 навести	 све	
примењене	 мере	 и	 техничка	 решења	 за	
постизање	 пројектованих	 параметара	
комфора.	 У	 погледу	 ваздушног	 комфора	
зграде	треба	пројектовати	тако	да	максимално	
користе	природну	вентилацију,	треба	тежити	
омогућавању	 попречне	 вентилације.	 Треба	
предвидети	 системе	 контроле	 природне	
вентилације	 како	 би	 се	 избегао	 негативни	
осећај	 промаје.	 Препоручује	 се	 уградња	
система	принудне	(вештачке)	вентилације	са	
прописаним	бројем	измена	на	час,	где	није	
могуће	 постићи	 захтеване	 карактеристике	
ваздушног	 комфора	 простора	 природном	
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вентилацијом.	 Довођење	 свежег	 ваздуха	
принудном	 вентилацијом	 регулише	 се	
према	 стварним	 потребама	 оптерећености	
и	 времену	 када	 се	 корисници	 налазе	 у	
просторији.	Топлотни	комфор	се	обезбеђује	
током	 целе	 године	 пројектовањем	 зграде	
у	 складу	 са	 мерама	 енергетски	 ефикасне	
архитектуре	 и	 другим	 неопходним	
архитектонско-грађевинским	 решењима:	
правилним	 димензионисањем	 елемената	
омотача,	 заштитом	 од	 сунчевог	 зрачења,		
коришћењем	 термичке	 масе,	 	 пасивним/	
природним	 ноћним	 хлађењем,	 	 топлотним	
зонирањем	 зграде,	 обликовањем	 зграде,	 и/
или	 сенилима	 или	 засторима	 у	 периоду	
прегревања.	 Овим	 наведеним	 пасивним	
мерама	 обезбедити	 да	 се	 температуре	 у	
згради	 одржавају	 у	 границама	 комфора	 у	
зависности	од	намене	објекта.	Тек	пошто	су	
исцрпљене	 све	 архитектонско-грађевинске	
могућности	 за	 постизање	 топлотног	
комфора	 овим	 методама,	 могу	 се	 увести	
системи	за	грејање,	хлађење	и	вентилацију.	
Светлосни	 комфор	 у	 згради	 обезбеђује	 се	
увођењем	 природног	 светла	 и	 вештачким	
осветљењем.

Увођењем	 природног	 светла	 треба	
применити	 мере	 неопходне	 за	 максимално	
увођење	 дневне	 светлости	 у	 просторије	
уз	 минимално	 коришћење	 вештачког	
осветљења.	 Лети	 треба	 обезбедити	
максималан	 упад	 дифузног	 и	 минималан	
упад	директног	сунчевог	зрачења	употребом	
сенила	 и	 застора.	 Системи	 заштите	 од	
сунчевог	зрачења	морају	да	омогуће	довољну	
количину	дневне	светлости	у	просторијама	
без	 коришћења	 вештачког	 осветљења.	
Интензитет	 вештачког	 осветљења	
просторија	 треба	 да	 буде	 пројектован	 у	
складу	 са	 наменом.	 Звучни	 комфор	 који	
се	 односи	 на	 људе	 и	 као	 пријемнике	 и	
као	 изворе	 звука	 постиже	 се:	 адекватном	
изолацијом	од	ваздушног	звука	унутрашњих	
грађевинских	 елемената	 (зидови,	 таванице,	
врата),	адекватном	изолацијом	од	ваздушног	
звука	 спољашњих	 грађевинских	 елемената	
(спољашњи	зидови,	фасадни	отвори,	кровни	
омотачи),	 адекватном	 изолацијом	 подова	
и	 зидова	 од	 звука	 удара,	 прихватљивим	

нивоом	 звучног	 притиска	 звукова	 у	
просторијама,	укључујући	и	било	који	звук	
који	се	користи	за	маскирање	преслушавања,	
адекватним	акустичким	одзивом	просторија	
или	 простора	 којим	 се	 одређује	 чујност	
и	 квалитет	 корисних	 звукова,	 адекватним	
пројектовањем	 система	 инсталација	 које	
не	 смеју	 да	 наруше	 претходно	 наведене	
грађевинске	 и	 архитектонске	 мере	 за	
постизање	звучног	комфора.

IV  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

1.0. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА

У	 грађевинском	 подручју	 обу-
хваћеном	границом	овог	Плана	не	налази	се	
непокретно	 културно	 добро	 евидентирано	
од	стране	Завода	за	заштиту	споменика.

Уколико	би	се	током	земљаних	радова	
наишло	 на	 археолошке	 предмете,	 извођач	
радова	 је	 дужан	 да	 одмах,	 без	 одлагања,	
прекине	радове	и	обавести	Завод	за	заштиту	
споменика	 културе	 „Ваљево“,	 да	 предузме	
мере	да	се	налаз	не	уништи	и	не	оштети,	те	
да	се	сачува	на	месту	и	у	положају	у	коме	је	
откривен.

2.0. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА

Уређење	парцела	треба	да	се	заснива	
на	 пејзажном	 принципу,	 комбиновањем	
декоративне	 вегетације	 и	 траве	 или	
декоративног	 дрвећа	 и	 ниског	 полеглог	
зеленила,	 у	 комбинацији	 са	 пратећим	
елементима	партерне	архитектуре.

При	озелењавању	потребно	је	водити	
рачуна	 да	 се	 у	 комплекс	 унесе	 што	 више	
разнолике	вегетације.

Паркинг	просторе,	уколико	је	могуће,	
покрити	 крошњама	 високог	 листопадног	
дрвећа	 са	 растојањем	 стабала	 од	 10m	 –	
приближно	 иза	 сваког	 четвртог	 паркинг	
места	оставити	простор	за	дрво.

На	 месту	 где	 није	 могућа	 садња	
високе	 вегетације,	 планирати	 постављање	
озелењених	или	цветних	жардињера.
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3.0. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Услови	о	 утврђивању	мера	и	 услова	
заштите	животне	средине:

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

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

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

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

Планиране	 објекте	 прикључити	5.	
на	 постојећу	 комуналну	 инфра-
структуру;	 обезбедити	 централи-
зован	начин	загревања	објеката;

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Заштита од елементарних непогода

У	 циљу	 заштите	 грађевинских	
објеката	 и	 осталих	 садржаја	 на	 простору	
обухваћеном	 Планом	 потребно	 је	 при	
пројектовању	 и	 извођењу	 узети	 у	 обзир	
меродавне	 параметре	 који	 се	 односе	 на	
заштиту	 од	 елементарних	 непогода	 (врста	
и	 количина	 атмосферских	 падавина,	
јачина	 ветра,	 дебљина	 снежног	 покривача,	
носивост	 терена,	 висина	 подземних	 вода	 и	
сл.)	у	складу	са	законским	прописима.

4.2. Заштита од пожара

Заштиту	од	пожара	треба	обезбедити	
коришћењем	 незапаљивих	 материјала	 за	
градњу,	 одговарајућом	 противпожарном	
хидрантском	мрежом,	проходношћу	терена,	
односно	 обезбеђењем	 приступа	 свим	
објектима	 у	 случају	 потребе,	 у	 складу	 са	
Законом	 о	 заштити	 од	 пожара	 (Службени	
гласник	 РС	 бр.	 111/09)	 и	 Правилником	 о	
техничким	 нормативима	 за	 хидрантску	
мрежу	 за	 гашење	 пожара	 (Службени	 лист	
СФРЈ	бр.	30/91)	где	год	је	то	могуће	с	обзиром	
на	специфичност	простора.

4.3. Заштита од удара грома

Заштиту	 од	 удара	 грома	 треба	
обезбедити	 изградњом	 громобранске	
инсталације,	 која	 ће	 бити	 правилно	
распоређена	и	правилно	уземљена.

4.4. Заштита од земљотреса

Територија	 Лознице,	 односно	
предметно	 подручје,	 припада	 подручју	
угрожености	од	7º	(8º)	MCS	скале.	Основна	
мера	 заштите	 од	 земљотреса	 је	 примена	
принципа	сеизмичког	пројектовања	објеката,	
односно	примена	 сигурносних	стандарда	и	

техничких	прописа	о	градњи	на	сеизмичким	
подручјима.	Obavezno primeniti propise 
o gradwi na seizmi~kom podru~ju 
koji sadr`e gra|evinske norme za 
izgradwu zgrada kako bi podnele slabe i 
umerene, mawe zemqotrese u granicama 
elasti~nosti svojih konstrukcija a jake 
zemqotrese, koji se retko javqaju da mogu 
podneti bez ru{ewa, uz eventualna ve}a 
o{te}ewa.

Објекте	 пројектовати	 и	 градити	 у	
складу	са	чланом	4.	Правилника	о	техничким	
нормативима	 за	 изградњу	 објеката	
високоградње	 у	 сеизмичким	 подручјима	
(Службени	лист	СФРЈ	бр.	31/81,	49/82,	29/83,	
21/88	и	52/90).

4.5. Заштита од ратних дејстава

Обезбеђење	 развоја	 града	 у	
мирнодопским	 условима	 и	 уклапање	 свих	
просторних	елемената	развоја	са	потребама	
одбране	 представља	 битан	 критеријум	 за	
уређење	 простора	 у	 функцији	 одбране	 и	
заштите.

Мере	заштите	од	интереса	за	одбрану	
морају	 бити	 уграђене	 као	 превентивне	
мере	 које	 утичу	 на	 смањење	 повредивости	
појединих	објеката	и	простора	на	подручју	
Плана.	 Димензионисање	 и	 садржај	
склоништа,	 величине	 појединих	 простора,	
као	и	остале	просторе	и	техничке	елементе	
утврдити	 према	 прописима	 за	 изградњу	
склоништа	и	других	заштитних	објеката.

5.0. MERE ZA RACIONALNU 
POTRO[WU ENERGIJE

Kad god je to mogu}e, koristiti 
izvore obnovqive energije-energije 
Sunca, vetra i dr.

Potrebno je uraditi odgovaraju}
e programe kojima }e se stimulisati i 
podr`avati projekti kori{}ewa novih 
i obnovqivih izvora energije.
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6.0. IN@EWERSKO-GEOLO[KI 
USLOVI IZGRADWE

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

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

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

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

- Kod dubokih iskopa neophodno 
je razupirawe i gravitaciono 
odvo|ewe ili crpqewe podzemnih 
voda

7.0. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО 
КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ 
ОСОБАМА

Prilikom projektovawa javnih, 
saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina 
kao {to su: trotoari, pe{a~ke 
staze, pe{a~ki prilazi, stajali{ta 
javnog prevoza, prilazi objektima, 

parkinzi, komunikacije (vertikalne 
i horizontalne) u javnim objektima, 
moraju se ostvariti uslovi za nesmetano 
kretawe dece, starih, invalidnih i 
hendikepiranih lica po odredbama 
Pravilnika o tehni~kim standardima 
pristupa~nosti  (Sl.glasnik RS br. 
46/13), kao i ostalim va`e}im propisima 
i standardima koji defini{u ovu 
oblast.

8.0. УСЛОВИ ЗА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА

Побољшање	 хигијенских	 услова	
и	 заштите	 животне	 средине	 обезбедиће	
се	 постављањем	 контејнера	 за	 одлагање	
отпада,	 њиховим	 пражњењем	 и	 чишћењем	
и	 слободним	 приступом	 возилима	 и	
радницима	комуналног	предузећа	задуженог	
за	одношење	смећа.

На	подручју	Плана	сваки	објекат	или	
група	објеката	треба	да	има	сабирни	пункт	
за	смештање	сабирних	посуда	за	комунални	
отпад	 који	 треба	 да	 задовоље	 захтеве	
корисника	јавних	површина.

Места	 и	 број	 посуда	 за	 смеће	
утврдиће	 се	 урбанистичким	 условима	 на	
основу	постојећих	густина	становника,	броја	
пражњења	 посуда	 и	 запремине	 изборних	
посуда.	 Простори	 треба	 да	 су	 обележени,	
приступачни	 за	 возила	 јавне	 хигијене	 са	
подлогом	од	тврдог	материјала	и	могућношћу	
чишћења	и	прања.

У	 складу	 са	 планираном	 наменом	
земљишта	потребно	је	обезбедити	просторе	
за	контејнере	за	комунални	отпад.	Прилазни	
путеви	до	места	за	држање	посуда	за	чување	
и	сакупљање	отпада	треба	да	буду	двосмерни	
због	саобраћаја	специјалних	возила,	за	одвоз	
отпада,	 максималног	 оптерећења	 до	 10	
тона,	ширине	до	2,5m	и	дужине	до	12m,	За	
сваки	контејнер	потребно	је	обезбедити	3m²	
носиве	 подлоге	 у	 нивоу	 прилазног	 пута	 са	
одвођењем	атмосферских	вода.
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V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

1.0. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА

План	детаљне	регулације	“Комплекс	
спорта,	 рекреације	 и	 туризма”	 у	 Бањи	
Ковиљачи	 је	 дугорочни	 урбанистички	
плански	 документ	 који	 у	 складу	 са	
постављеним	 циљевима	 и	 програмом	 мера	
за	 унапређење	 стања	 у	 простору	 утврђује:	
основну	 организацију	 простора,	 заштиту	
природних,	 културних	 и	 историјских	
вредности	и	смернице	за	уређење	подручја,	
начин	 и	 услове	 коришћења	 и	 заштите	
простора	на	подручју	обухвата	Плана.

План	је	израђен	у	складу	са	одредбама	
Закона	о	планирању	и	изградњи	(сл.	гласник	
РС	 бр.	 72/09,	 81/09	 и	 24/11)	 и	 важећим	
подзаконским	актима.

Правила	 уређења	 и	 грађења,	
планиране	 намене	 дефинисане	 у	 овом	
Плану	 представљају	 оквир	 за	 утврђивање	
услова	 изградње	 нових	 објеката	 односно	
представљају	оквир	за	издавање	докумената	
(Локацијске	дозволе	и	Грађевинске	дозволе)	
за	 захтеве	 у	 простору	 који	 су	 дефинисани	
овим	Планом.

2.0. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА 
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРО-
ЈЕКТА

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

3.0. ОСТАЛЕ СМЕРНИЦЕ

За	објекте	и	захвате	у	простору	који	
су	од	интереса	за	развој,	уређење	појединих	
локација	 на	 подручју	 Плана,	 локална	
самоуправа	може	доносити	урбанистичко	–	
архитектонска	 решења,	 пројекте	 и	 стручне	
подлоге	ради	анализе		и	провере	квалитета.

4.0. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планирана	 решења	 саобраћајница	
и	 инфраструктуре	 су	 предвиђена	 тако	 да	
побољшају	 постојеће	 стање	 и	 у	 многоме	
задовоље	 делимично	 или	 поступно	 будуће	
потребе	 обухваћеног	 подручја	 и	 на	 нивоу	
донетих	стандарда.

Микролокације	 саобраћајне,	
комуналне	и	друге	инфраструктурне	мреже	
одређене	 овим	 Планом,	 утврђују	 се	 кроз	
поступак	 израде	 Локацијских	 услова,	 а	 у	
циљу	 утврђивања	 просторних	 и	 других	
елемената	 у	 складу	 са	 Законом	 и	 другим	
прописима.

Приликом	 израде	 техничке	
документације	за	израду	саобраћајне,	остале	
комуналне	и	друге	инфраструктурне	мреже	
која	је	дефинисана	Планом,	могућа	су	мања	
одступања	 због	 усклађивања	 елемената	
техничких	решења	постојећих	и	планираних	
објеката	 и	 инфраструктуре,	 конфигурације	
терена,	носивости	тла	и	имовинско	-	правних	
односа.

Уколико	због	техничких	могућности	
дође	до	уклањања	неких	засада,	исти	број	се	
мора	компезовати	у	суседству.

5.0. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приликом	 издавања	 Одобрења	 за	
градњу,	 као	 и	 приликом	 градње,	 а	 потом	
и	 коришћења	 објеката,	 неопходно	 је	
уважавати	све	елементе	животне	средине	и	
примењивати	 мере	 којима	 се	 неће	 мењати	
њено	затечено	стање.

У	 случају	 да	 већ	 затечено	 стање	
животне	 средине	 не	 одговара	 минималним	
допуштеним	 условима	 треба	 га	 довести	
у	 границе	 прихватљивости	 дефинисане	
важећим	прописима	и	стандардима.

6.0. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај	 план	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	
објављивања	 у	 „Службеном	 листу	 града	
Лознице“.
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poslova Republike Srbije br. 217-
1/172/13 od 09.05.2013.god.

- Uslovi od Republi~kog hidrometo-
rolo{kog zavoda br. 92-III-1-49/2013 od 
17.05.2013.god.

- Uslovi od JVP „Srbijavode”, VPC 
„Sava-Dunav” br. 2187/1 од 14.06.2013.год

- Uslovi od „@eleznice Srbije” A.D. 
Beograd br. 13/13-683 od 14.05.2013.god.

- Uslovi od JP „Putevi Srbije” br. 933-
7726/13-3 од 02.08.2013. год.

- Uslovi Ministarstva poqoprivrede, 
{umarstva i vodoprivrede, Republi~ka 
direkcija za vode, br. 325-05-01136/2013-
07 od 29.8.2013. god.

- Re{ewe o utvr|ivawu mera i uslova 
za{tite `ivotne sredine, Odeqewe 
za planirawe i izgradwu, Grupa za 
poslove za{tite i unapre|ewa, Gradska 
uprava, Grad Loznica, br. 501-1/ I/2013 
od 1.10.2013.

- Izve{taj o izvr{enoj stru~noj 
kontroli Koncepta plana, 3.sednica 
Komisije za planove Grada Loznica, 
16.10.2013. godina

- Odgovor JVP „Srbijavode” VPC „Sava-
Dunav” Beograd na  zahtev za davawe 
mi{qewa. br. 3724/2 od 30.19.2014.

- Izve{taj o izvr{enoj kontroli Nacrta 
plana, 9.sednica Komisije za planove 
Grada Loznica, 22.7.2014. god.

- Izve{taj o obavqenom javnom uvidu 
u Nacrt plana, Komisija za planove 
Grada Loznica, 22.4.2015. godina
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5                                                                                                               
	 На	основу	члана	35.	 став	7.	и	члана	
130.	став	2.	Закона	о	планирању	и	изградњи	
(«Сл.	 гласник	 РС»,	 бр.	 72/09,	 81/09-
исправка,	 64/10-одлукаУС,	 24/11,	 121/12,	
42/13-одлукаУС,	 50/13-одлукаУС,	 98/13-
одлукаУС,	132/14	и	145/14)	и	члана	40.	став	
1.	тачка	6.	и	члана	84.	став	2.	Статута	града	
Лознице	(‘’Службени	лист	града	Лознице’’,	
број	 19/08	 и	 6/2013),	 Скупштина	 града	
Лознице	на	седници	одржаној	10.	септембра	
2015.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације 

''Производно-пословна зона'' у 
Лешници

Члан 1.

	 Доноси	се	План	детаљне	регулације	
«Производно-пословна	зона»	у	Лешници	(у	
даљем	тексту:	План).	

Члан 2.

 Обухват	 Плана	 чине	 катастарске	
парцеле	 број:	 2165,	 2166,	 2168,	 2169/1,	
2169/2,	 2170,	 2171,	 2172,	 2173,	 део	 2179,	
2180,	2181,	2182,	2183,	2184,	2185/1,	2185/2,	
2186,	 део	 2191,	 део	 2210/1,	 део	 2211,	 део	
2713/1,	део	2726,	2727,	2729,	2730,	део	2731,	
5239,	 5240,	 5241,	 5242,	 5243,	 5244,	 5245,	
5246,	5247,	5248,	5249,	5250/1,	5250/2,	5251,	
5252,	5253,	5254,	5255,	5256,	5257/1,	5257/2,	
5258,	 5259,	 5260,	 5261/1,	 5261/2,	 5262,	 део	
5263,	 5264,	 5265,	 5266,	 5267,	 5268,	 5576	 и	
5578	у	К.О.	Лешница,	у	укупној	површини	
од		23.53.72	ха.

Члан 3.

 План	 представља	 плански	 основ	
за	 изградњу	 објеката	 лаке	 индустрије	
(прехрамбена,	текстилна,	дуванска,	идустрија	
коже	 и	 обуће,	 лака	 хемијска	 индустрија,	

индустија	 целулозе	 и	 папира	 и	 др.)	 као	 и	
објеката	компатибилне	намене	(производно	и	
услужно	занатство	и	комерцијални	садржаји	
и	др.).         

Члан 4.

	 Саставни	 део	 ове	 одлуке	 је	 План	
детаљне	регулације	 	 ''Производно-пословна	
зона''	 у	 Лешници,	 урађен	 од	 стране	 ЈП	
Дирекција	 за	 развој	 и	 урбанистичко	
планирање	 ''Урбоплан''	 из	 Лознице,	 под	
бројем	032.14/Г.

Члан 5.

	 Текстуални	део	Плана	се	објављује	у	
''Службеном	листу	града	Лознице''.

Члан 6.

	 Ова	oдлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 ''Службеном	 листу	
града	Лознице''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-26/15-25-17
Датум: 10. септембар 2015. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.

6
Na osnovu ~l. 27 i 35 Zakon o 

planirawu i izgradwi (Sl. glasnik 
Republike Srbije br. 72/2009; 81/2009-
ispr;  64/2010-odluka US i 24/2011, 
121/2012 i 42/2013-odluka US ,50/13-odl.
US i 98/13-odl.US-ta~ka1.2.) i ~l. 15 i 
40 Statuta grada Loznica (Sl.list grada 
Loznica br. 19/2008 i 6/2013) Skup{tina 
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grada Loznice na svojoj  sednici odr`anoj 
dana 10. септембра 2015. године, donela je

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
  „PROIZVODNO-POSLOVNE 

ZONE” 
U LE[NICI 

1.0. UVOD

Plan detaqne regulacije 
„Proizvodno-poslovne zone” u Le{nici 
izra|en je u skladu sa smernicama 
utvr|enim Planom generalne regulacije 
za naseqeno mesto Le{nica. Za 
predmetno podru~je je smernicama 
Planom generalne regulacije za naseqeno 
mesto Le{nica predvi|ena izrada plana 
detaqne regulacije odnosno plana ni`eg 
reda.

Plan je izra|en na osnovu Odluke 
o izradi Plana detaqne regulacije 
„Proizvodno-poslovna zona” u Le{nici 
(Sl. list grada Loznice br.06-54/13-14-5 
od 27.12.2013.god)

2.0. PRAVNI I PLANSKI OSNOV 
ZA IZRADU PLANA

Planski i pravni osnov za izradu 
Plana detaqne regulacije sadr`an je u 
odredbama:

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

- Pravilnik o sadr`ini, na~inu 
i postupku izrade planskih 
dokumenata (Sl.glasnik RS,, 
br.31/10,69/10 i 16/11 )

 - Pravilnik o op{tim pravilima 
za parcelaciju, regulaciju i 
izgradwu (Sl.     glasnik Republike 
Srbije br. 50/11)

  - Odluka o pristupawu izradi Plana 
detaqne regulacije „Proizvodno-
poslovna zona’’ u Le{nici (Sl. 
list grada Loznice br.06-54/13-
14-5 od 27.12.2013.god)

- Odluka o pristupawi izrade 
Strate{ke procene uticaja na 
`ivotnu sredinu Plana detaqne 
regulacije “Proizvodno-poslovna 
zona’’ u Le{nici br. 9 - S/2013 od 
28.11.2013.god 

- Plan generalne regulacije za 
naseqeno mesto Le{nica (Sl. 
list grada Loznice br. 7/11 i 8/11)    

POLAZNE OSNOVE PLANA
-IZVOD IZ KONCEPTA PLANA-

IZVOD IZ USVOJENOG KONCEPTA 
PLANA DETAQNE REGULACIJE 

„PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA“ 
U LE[NICI

Odluka o pristupawu izradi 
Plana detaqne regulacije „Proizvodno-
poslovna zona” u Le{nici doneta je 
27.12.2013.god.

Obuhvat Plana je prostor u K.O. 
Le{nica povr{ine 23.53.72.ha.	Prostor  
obuhva}en Planom nalazi se u ju`nom 
delu Le{nice, sa leve strane dr`avnog 
puta I B reda broj 26 Beograd-Obrenovac-
[abac-Loznica-dr`avna granica sa 
Bosnom i Hercegovinom (grani~ni 
prelaz Mali Zvornik).

Prema Planu generalne regulacije 
za naseqeno mesto Le{nica prostor 
je predvi|en za formirawe privredne 
zone i weno infrastrukturno opremawe. 
Za ovu zonu su Planom vi{eg reda data 
pravila gra|ewa 
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- Proizvodne delatnosti
-  Komercijalne sadr`aje u 

privrednoj zoni

Koncept ure|ivawa prostora u 
okviru granice Plana bazira se na

-  smawivawu prostornih ograni-
~ewa za razvoj 

- stvarawu ve}e atraktivnosti 

prostora za privrednu aktivnost

Na koncept i prostornu postavku 
uticao je:

- raspored postoje}ih i budu}ih 
saobra}ajnica

- veli~ina parcele za odre|enu 
namenu

- polo`aj u odnosu na glavnu 
magistralu

Planirana saobra}ajna mre`a je 
formirala gra|evinske blokove unutar 
poslovno-proizvodne zone, i u skladu sa 
tim prostor je podeqen na 6 blokova.

Prete`na namena je laka 
industrija a dopunski sadr`aji su 
proizvodno i uslu`no zanatstvo i 
komercijalni sadr`aji. Prate}a namena 
je za{titno zelenilo.

U oblasti saobra}ajne infra-
strukture planirana je izgradwa 
sekundarne saobra}ajne mre`e koja 
}e obezbediti racionalno kori{- 
}ewe zemqi{ta za izgradwu svih vrsta 
objekata.

U oblasti vodne infrastrukture 
planirana je izgradwa vodne mre`e i 
protivpo`arnih hidranata. Kanali-
zaciona mre`a je planirana po separatnom 
sistemu. Planirana je izgradwa tri crpne 
stanice. Atmosferske vode dovesti 
cevovodima do prirodnih recipijenata 
(reka Le{nica i bezimeni potok).

U oblasti energetske infra-
strukture planira se postavqawe dve 

nove betonske trafostanice za potrebe 
korisnika poslovno-proizvodne zone. 
Lokacija je prikazana na grafi~kom 
prilogu.

U Zapisniku sa 11 sednice 
Komisije za planove grada Loznice 
dato je pozitivno mi{qewe na koncept 
Plana uz uslov da se postupi po slede}
im primedbama: 

- na strani 14 u predlogu namene 
povr{ina, usloviti samo 
podno{ewe zahteva nadle`nom  
organu za utvr|ivawe potrebe 
procene uticaja na `ivotnu 
sredinu a ne izradu studije  

- data je preporuka da se u nacrtu 
plana precizno defini{e 
pravilo za za{titno zelenilo 
koje se planira obodom blokova 
kao postoje}a namena

Pre pristupawa izradi Koncepta 
Plana pribavqeni su uslovi od slede}ih    
nadle`nih institucija i slu`bi:

1.  J.P. „Elektrodistribucija” Loznica

2. J.P. „Vodovod i kanalizacija” 
Loznica

3.  „Telekom Srbija” A.D.Beograd

4.  „Loznica gas” A.D. Loznica

5.  K.J.P. „Na{ dom” Loznica

6.  J.P. „Putevi Srbije” Beograd

7. Ministarstvo unutra{wih poslova 
Republike Srbije

8.  Zavod za za{titu prirode Srbije

9. J.V.P. „Srbijavode” V.P.C „Sava-
Dunav” Beograd

Nisu dobijene mere za{tite ̀ ivotne 
sredine u Odeqewu za planirawe i 
izgradwu grada Loznice.
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1.0. GRAFI^KI PRILOZI 
USVOJENOG KONCEPTA PLANA

1.  Izvod iz Plana generalne regulacije 
za naseqeno mesto Le{nica

2.  Obuhvat plana

3.  Namena povr{ina-postoje}e stawe

4.  Vlasni~ki status zemqi{ta

5.  Plan namene povr{ina

6.  Plan povr{ina javne namene

7.  Plan saobra}aja, regulacije i 
nivelacije 

8.  Plan hidrotehni~ke infrastrukture

9.  Plan elektroenergetske i TT  
infrastrukture

„„. PLANSKI DEO  
 
 1. PRAVILA URE\EWA

Plan detaqne regulacije se donosi 
za  prostor u ju`nom delu Le{nice, 
sa leve strane dr`avnog puta I B reda 
broj 26 Beograd-Obrenovac-[abac-
Loznica-dr`avna granica sa Bosnom 
i Hercegovinom (grani~ni prelaz 
Mali Zvornik). Ovaj prostor obuhvata 
povr{inu od 23.53.72.ha.	

1.1. OSNOV I CIQ IZRADE PLANA

Osnov za izradu Plana je skup{tinska 
Odluka, kao i smernice iz Plana 
generalne regulacije za naseqeno mesto 
Le{nica.

Planom generalne regulacije za 
naseqeno mesto Le{nica predmetni 
prostor je predvi|en za formirawe 

nove poslovno-radne zone odnosno zone 
za razvoj razli~itih oblika radno-
proizvodnih i poslovno-uslu`nih 
delatnosti.

Na osnovu planirane namene 
prostora utvr|ene Planom generalne 
regulacije za naseqeno mesto Le{nica 
i analize postoje}eg stawa izra|en je 
Plan detaqne regulacije „Poslovno-
proizvodne zone” u Le{nici sa ciqem da 
se:

- defini{u pojasevi i zone izgradwe
- utvrde pravila za prostorni razvoj, 

razme{taj proizvodno-poslovnih i 
uslu`nih delatnosti

- racionalno raspodeli  zemqi{te 
za javne i ostale namene

1.2. GRANICA PLANA I OBUHVAT 
GRA\EVINSKOG PODRU^JA

Gra|evinsko podru~je obuhva}eno 
planom nalazi se u katastarskoj op{tini  
(u daqem tekstu K.O.) Le{nica, unutar 
opisane granice.

U obuhvatu predmetnog plana nalaze 
se slede}e katastarske parcele i to:  

2165, 2166, 2168, 2169/1, 2169/2, 2170, 
2171, 2172, 2173, deo 2179, 2180, 2181, 
2182, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, deo 
2191, deo 2210/1, deo 2211, deo 2713/1, 
deo 2726, 2727, 2729, 2730, deo 2731, 5239, 
5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 
5247, 5248, 5249, 5250/1, 5250/2, 5251, 5252, 
5253, 5254, 5255, 5256, 5257/1, 5257/2, 5258, 
5259, 5260, 5261/1, 5261/2, 5262, deo 5263, 
5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5578, 5576.                                                       
Parcele u  KO Le{nica

Tabela 1. 
Redni 
broj

Broj  
parcele

Povr{ina Vlasnik Namena

1 2165 7189 Paji} Milan izgra|eno
2 2166 9969 Petrovi} Zoran izgra|eno
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3 2168 4989 Andri} Slavko poqoprivredno
4 2169/1 9704 Risojevi} Rada poqoprivredno
5 2169/2 4855 [ijan Milica poqoprivredno
6 2170 250 RS Grad Loznica putno
7 2171 679 Petrovi} Milo{ poqoprivredno
8 2172 207 @ivkovi} Zorka poqoprivredno
9 2173 1241 Preduze}e za proizvodwu,promet 

i usluge,,Isakovi},,DOO
poqoprivredno

10 deo2179     19 Vukovi} Dragan poqoprivredno
11 2180 8066 Petrovi} An|elka i Vujinovi}-

^ikari} Zora
poqoprivredno

12 2181 3101 Stefanovi} Dragutin poqoprivredno
13 2182 2809 Filipovi} Aleksandar poqoprivredno
14 2183 2808 Filipovi} Aleksandar poqoprivredno
15 2184 2808 Filipovi} Aleksandar poqoprivredno
16 2185/1 6862 Josipovi} Velimir poqoprivredno
17 2185/2 11062 Josipovi} Aleksandar poqoprivredno
18 2186 9573 Josipovi} Radmila poqoprivredno
19 deo2191 22 Te{i} Branko poqoprivredno
20 deo2210/1 534 Te{i} Branko poqoprivredno
21 deo2211 1170 Te{i} Mile poqoprivredno
22 Deo2713/1 8143 RS JP ,,Putevi Srbije,, putno
23 deo2726 3299 RS Grad Loznica putno
24 2727 1044 RS Grad Loznica putno
25 2729 1336 RS Grad Loznica putno
26 2730 1293 RS Grad Loznica putno
27 deo2731 458 RS Grad Loznica putno
28 5239 1003 Preduze}e za proizvodwu,promet 

i usluge,,Isakovi},,DOO
poqoprivredno

29 5240 985 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

poqoprivredno

30 5241 1490 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

poqoprivredno

31 5242 1990 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

poqoprivredno

32 5243 1950 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

izgra|eno

33 5244 395 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

neplodno

34 5245 7223 Preduze}e za proizvodwu,promet 
i usluge,,Isakovi},,DOO

poqoprivredno

35 5246 3976 dr`alac Vukovi} Sreten poqoprivredno
36 5247 765 Jevti} Cvetko i Reze Svetlana izgra|eno
37 5248 3517 Jevti} Cvetko i Reze Svetlana poqoprivredno
38 5249 1029 Mitrovi}  Selimir izgra|eno
39 5250/1 3251 Trifunovi}  Marina izgra|eno
40 5250/2 2373 Mitrovi}  Selimir poqoprivredno
41 5251 654 Lugowa Vojislav poqoprivredno
42 5252 13775 dr`alac Vukovi} Nikola poqoprivredno
43 5253 4981 Samarxi}  Radomir izgra|eno
44 5254 3715 dr`alac Samarxi} Obren poqoprivredno
45 5255 5766 Tadi} Marija poqoprivredno
46 5256 2827 Ne{kovi} Slavica poqoprivredno
47 5257/1 1085 Mitrovi} Milica poqoprivredno
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48 5257/2 2182 Mitrovi} Milica {uma
49 5258 696 Mirkovi} Slavko izgra|eno
50 5259 9414 Mirkovi} Slavko poqoprivredno
51 5260 9652 ]irakovi} Darko i RS JP ,,@

eleznice Srbije,,
izgra|eno

52 5261/1 1045 ]irakovi} Milorad pa{wak
53 5261/2 949 Koturovi} Savkica izgra|eno
54 5262 2194 Ili} Milan izgra|eno
55 deo5263 3380 RS Grad Loznica putno
56 5264 3580 Ivanovi} Borivoje {uma
57 5265 16274 Ivanovi} Borivoje poqoprivredno
58 5266 420 Ivanovi} Borivoje {uma
59 5267 3183 RS dr`alac Mesna zajednica neplodno

60 5268 896 RS JVP ,,Srbijavode,, neplodno
61 5578 1363 RS Grad Loznica putno
62 5576 13876 RS Grad Loznica putno

Povr{ina obuhva}ena planom je 23 53 72	ha.

1.3. KONCEPCIJA URE\EWA 
PROSTORA SA PLANIRANOM 
NAMENOM ZEMQI[TA 

Predmetno podru~je po planu 
vi{eg reda ima svoju namenu, polo`aj u 
prostoru, na~in ure|ewa i kori{}ewa 
prostora.

Prostorna organizacija je donekle 
uslovqena ve} izgra|enim objektima, 
saobra}ajnim re{ewem i odsustvom 
infrastrukture.

Na koncepciju i prostornu postavku 
uticao je:

- raspored postoje}ih i budu}ih 
saobra}ajnica

- veli~ina parcele za odre|enu 
namenu

- polo`aj u odnosu na glavnu 
magistralu, odnosno dr`avni  put  
I B reda broj 26

Objekti poslovawa koji postoje 
na terenu su delimi~no izgra|eni sa 
dozvolom ali je ve}i broj objekata bio u 
procesu legalizacije.

Planirani radni prostori podle`u 
ekolo{koj proveri u skladu sa Zakonom 
o za{titi `ivotne sredine (Sl.glasnik 
RS br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-
dr.zakon i 43/11-US) i Zakonom o proceni 
uticaja na `ivotnu sredinu (Sl.glasnik 
RS 135/04 i 36/09)

Planirana namena zemqi{ta

U okviru plana zadr`ava se namena 
predvi|ena Planom generalne regulacije 
za naseqeno mesto Le{nica.

Prostorno je dominantna sekundarna 
proizvodwa.

Osnovna namena - laka industrija 
koja se bavi proizvodwom i preradom 
sredstava za potro{wu odnosno tu spada 
- prehrambena, tekstilna, duvanska, 
industrija ko`e i obu}e, laka hemijska 
industrija, industrija celuloze i papira 
i dr.

Pored osnovne namene postoje i 
kompatibilne namene i to:

- proizvodno i uslu`no zanatstvo
- komercijalni sadr`aji i dr.
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                                                              Planirano stawe
Tabela 2.        

Namena zemqi{ta Povr{ina
(m2)

Zastupqenost u 
obuhvatu Plana (%)

Poslovawe

Laka industrija sa za{t. zelenilom 88861 34,80%
Laka industrija sa komercijalnim
sadr`ajima i uslugama i za{t. 
zelenilom

37591 14,70%

Laka industrija sa komercijalnim
sadr`ajima proizvodnim i 
uslu`nim zanatstvom i za{t. 
zelenilom

58202 22,80%

Zelene povr{ine 7701 3,00%
Infrastruktura Trafostanica 177 0,10%

Saobra}ajne povr{ine 62840 24,60%
Ukupna povr{ina 
obuhva}ena planom

255372 100,00%

1.4. KARAKTERISTI^NE ZONE I 
CELINE

Bruto povr{ina gra|evinskog 
podru~ja koje je obuhva}eno planom iznosi 
23 53 72 ha; neto povr{ina gra|evinskog 
podru~ja je 184 831ha (72.3%) a povr{ina 
namewena saobra}ajnicama je 62 840 ha 
(24.60%).

U okviru podru~ja obuhva}enog 
planom prostor unutar poslovno-
proizvodwe zone }e biti podeqen na 6 
blokova i podcelina.

Osnovna namena u okviru 
svih blokova je laka industrija, a 
kompatibilne namene su - proizvodno 
i uslu`no zanatstvo, proizvodwa za 
potrebe gra|evinarstva, skladi{ta, 
servisi, uslu`ne i komercijalne 
delatnosti i dr. U svim blokovima je 
predvi|eno za{titno zelenilo,naro~ito 
prema javnim povr{inama, re~noj obali, 
dr`avnom putu i dr. saobra}ajnicama.

U bloku 5 se nalazi ve}a povr{ina 
namewena  javnom zelenilu kao prete`noj 
nameni. U okviru te zelene povr{ine 
predvi|ena je parcela za izgradwu 
trafostanice. 

1.5. PLAN REGULACIJE 
POVR[INA JAVNE NAMENE SA 
NIVELACIJOM

Plan regulacije povr{ina javne namene

Planom su utvr|ene povr{ine javne 
namene. Povr{ine javne namene su:

-  saobra}ajne povr{ine

-  zelene povr{ine unutar blokova 
i uz vodene povr{ine

-  zemqi{te nameweno postoje}oj 
i planiranoj izgradwi objekata 
komunalne infrastrukture

Planirane regulacione linije date 
su u odnosu na osovine saobra}ajnica.

Osovine saobra}ajnica definisane 
su koordinatama osovinskih ta~aka koje 
su date na grafi~kom prikazu.

Svi ostali sadr`aji pripadaju 
povr{inama koje su namewene kori{- 
}ewu i izgradwi ostalih objekata u 
skladu sa predvi|enom namenom.

 Tabela br.3.
Povr{ina (m2) %

Pvr{ine javne namene 54 362 21
Povr{ine za ostale namene 20 10 10 79
Ukupna povr{ina obuhv. planom 25 53 72 100 %
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Pravila preparcelacije, parcelacije i ispravke granica

Koordinate ta~aka novoformiranih me|a potrebnih za formirawe javnih povr{ina

Tabela br.4.
TA^KA1. Y X1. 

1 6603152.21 4945641.05
2 6603154.91 4945638.49
3 6603155.59 4945634.83
4 6603154.98 4945630.27
5 6603154.06 4945616.84
6 6603166.08 4945645.47
7 6603163.90 4945629.08
8 6603163.06 4945616.80
9 6603163.81 4945604.52

10 6603154.88 4945603.40
11 6603155.69 4945596.98
12 6603154.81 4945590.23
13 6603150.76 4945584.77
14 6603147.49 4945581.27
15 6603145.32 4945576.97
16 6603143.70 4945573.75
17 6603140.51 4945570.61
18 6603137.27 4945569.03
19 6603124.51 4945550.20
20 6603131.29 4945549.39
21 6603135.28 4945547.46
22 6603139.25 4945544.11
23 6603140.62 4945541.45
24 6603141.19 4945538.53
25 6603140.15 4945533.43
26 6603165.18 4945593.69
27 6603166.78 4945589.29
28 6603170.11 4945586.04
29 6603171.78 4945584.89
30 6603175.42 4945582.85
31 6603179.71 4945582.01
32 6603183.87 4945582.54
33 6603186.24 4945574.38
34 6603180.73 4945571.24
35 6603177.28 4945565.96
36 6603174.69 4945561.23
37 6603170.76 4945557.56
38 6603165.85 4945555.31
39 6603160.97 4945552.80
40 6603157.30 4945548.18
41 6603124.38 4945480.23
42 6603114.38 4945455.39
43 6603107.87 4945429.40
44 6603116.28 4945484.16
45 6603108.97 4945467.16
46 6603103.09 4945449.03
47 6603099.01 4945430.99
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48 6603089.21 4945376.17
49 6603098.07 4945374.58
50 6603096.59 4945359.66
51 6603097.55 4945344.15
52 6603100.85 4945329.52
53 6603102.62 4945323.80
54 6603105.15 4945311.56
55 6603105.26 4945299.07
56 6603087.59 4945359.65
57 6603088.62 4945343.06
58 6603092.25 4945326.86
59 6603094.02 4945321.14
60 6603096.49 4945306.04
61 6603094.57 4945290.17
62 6603102.97 4945286.79
63 6603098.34 4945275.17
64 6603097.35 4945271.04
65 6603098.34 4945266.94
66 6603101.11 4945263.73
67 6603105.06 4945262.14
68 6603097.96 4945254.70
69 6603087.45 4945255.35
70 6603085.12 4945253.93
71 6603083.32 4945251.88
72 6603075.21 4945258.01
73 6603073.79 4945260.69
74 6603071.57 4945262.75
75 6603074.57 4945270.94
76 6603079.15 4945269.49
77 6603083.72 4945270.53
78 6603087.20 4945273.84
79 6603088.56 4945276.10
80 6603268.86 4945607.14
81 6603271.22 4945598.98
82 6603283.01 4945599.57
83 6603293.60 4945595.02
84 6603301.27 4945586.05
85 6603304.13 4945574.60
86 6603281.40 4945608.36
87 6603293.53 4945604.96
88 6603303.58 4945597.44
89 6603310.14 4945587.07
90 6603312.63 4945574.72
91 6603313.86 4945565.66
92 6603306.70 4945555.83
93 6603313.68 4945539.93
94 6603362.30 4945460.12
95 6603370.50 4945450.83
96 6603382.53 4945444.59
97 6603395.16 4945443.26
98 6603405.66 4945444.06
99 6603411.14 4945442.02
100 6603413.17 4945436.50
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101 6603410.29 4945431.40
102 6603239.38 4945307.68
103 6603179.02 4945264.37
104 6603168.72 4945258.82
105 6603157.51 4945256.08
106 6603145.81 4945256.26
107 6603127.45 4945564.79
108 6603118.65 4945558.70
109 6603110.94 4945550.63
110 6603105.24 4945541.58
111 6603118.66 4945546.67
112 6603115.49 4945542.39
113 6603112.80 4945537.70
114 6603089.17 4945490.34
115 6603081.56 4945494.14
116 6603072.37 4945477.74
117 6603061.61 4945462.26
118 6603049.45 4945447.92
119 6603079.63 4945473.33
120 6603068.28 4945456.99
121 6603055.66 4945442.12
122 6603010.61 4945393.90
123 6603004.40 4945399.70
124 6602991.56 4945385.42
125 6602979.19 4945370.57
126 6602967.48 4945355.35
127 6602998.04 4945379.92
128 6602986.07 4945364.97
129 6602974.32 4945350.30
130 6602954.45 4945337.74
131 6602960.82 4945332.06
132 6602866.27 4945204.26
133 6602867.01 4945195.69
134 6602861.04 4945211.47
135 6602851.33 4945210.63
136 6602853.77 4945389.50
137 6602866.58 4945374.80
138 6602872.99 4945380.38
139 6602871.68 4945381.89
140 6602872.02 4945386.82
141 6602881.40 4945391.96
142 6602892.12 4945392.30
143 6602901.80 4945387.76
144 6602953.28 4945346.69
145 6602860.18 4945395.08
146 6602861.49 4945393.57
147 6602866.43 4945393.24
148 6602879.17 4945400.17
149 6602893.99 4945400.59
150 6602907.10 4945394.40
151 6602957.97 4945353.82
152 6602974.79 4945340.41
153 6602970.10 4945333.27
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154 6602981.19 4945324.43
155 6602994.72 4945314.01
156 6603008.59 4945304.05
157 6603024.72 4945293.00
158 6603024.88 4945303.34
159 6603005.35 4945316.75
160 6602986.49 4945331.07
161 6602547.36 4945259.98
162 6602551.93 4945260.35
163 6602555.43 4945257.38
164 6602562.09 4945244.40
165 6602572.15 4945228.52
166 6602584.79 4945214.80
167 6602600.10 4945203.87
168 6602616.66 4945194.99
169 6602625.48 4945191.52
170 6602565.59 4945269.34
171 6602562.62 4945265.84
172 6602563.00 4945261.26
173 6602564.30 4945258.71
174 6602573.97 4945240.74
175 6602583.03 4945228.66
176 6602593.86 4945218.18
177 6602606.21 4945209.52
178 6602619.78 4945202.90
179 6602690.54 4945175.05
180 6602703.77 4945168.73
181 6602715.98 4945160.62
182 6602734.39 4945146.45
183 6602747.85 4945137.74
184 6602762.56 4945131.37
185 6602836.93 4945106.20
186 6602849.72 4945100.91
187 6602861.72 4945093.99
188 6602865.90 4945091.20
189 6602869.12 4945090.12
190 6602872.44 4945090.81
191 6602874.97 4945093.08
192 6602901.96 4945134.85
193 6602905.78 4945140.71
194 6602572.72 4945257.01
195 6602578.31 4945261.68
196 6602593.19 4945273.01
197 6602609.08 4945282.95
198 6602625.78 4945291.38
199 6602654.97 4945304.47
200 6602667.12 4945310.25
201 6602678.99 4945316.58
202 6602702.71 4945329.92
203 6602712.55 4945332.95
204 6602722.75 4945331.63
205 6602731.49 4945326.19
206 6602799.57 4945260.08
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207 6602806.31 4945253.56
208 6602813.09 4945247.08
209 6602832.21 4945228.85
210 6602891.19 4945172.65
211 6602908.20 4945157.33
212 6602904.60 4945149.20
213 6602899.92 4945153.25
214 6602885.32 4945166.50
215 6602807.23 4945240.92
216 6602793.65 4945253.98
217 6602725.57 4945320.09
218 6602716.63 4945324.41
219 6602706.88 4945322.52
220 6602683.16 4945309.17
221 6602670.95 4945302.66
222 6602658.45 4945296.71
223 6602629.26 4945283.62
224 6602613.19 4945275.51
225 6602598.09 4945266.06
226 6602583.76 4945255.16
227 6602575.09 4945247.90
228 6602527.11 4945249.59
229 6602712.91 4945344.93
230 6603094.06 4945453.55
231 6603097.60 4945459.58
232 6602892.65 4945140.87
233 6603098.28 4945527.64

Na grafi~kom prilogu br.6 (Plan 
razgrani~ewa javnih povr{ina )dat 
je prikaz parcela za povr{ine javne 
namene, i na~in wihovog formirawa. 
Parcele su definisane frontovima , 
koordinatama detaqnih ta~aka (tabela 
br.4) i povr{inama (tabela br.5).

Svo preostalo zemqi{te je 
zemqi{te ostale namene i wegova 
povr{ina iznosi	201010m2.	Parcelacija 
i preparcelacija ostalog zemqi{ta 
sprovodi se prema pravilima navedenim 
u ta~ki 2,1. Op{ta pravila gra|ewa i uz 
po{tovawe pravila gra|ewa, definisana 
ovim planom.

     Tabela br.5.

Parcela Povr{ina(m2)
P1 (ulica) 5124
P2(ulica) 6927
P3(ulica) 3916
P4(ulica) 1177
P5(ulica) 1213

P6(ulica) 5809
P7(ulica) 3769
P8(ulica) 18018

P9(zelenilo) 1280
P10(zelenilo) 1706
P11(zelenilo) 1820
P12(zelenilo)   651
P13(zelenilo) 2680
P14(zelenilo)   72

P15(trafo stanica)   66
P16(trafo stanica) 134

ukupnu 54362

Parcela P1 je planirana za saobra- 
}ajnu povr{inu ,a formira se od delova 
kp.5263,5262,5267,5265,5264,5260,5258,525
9,5252 i 2211.

Parcela P2 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova kp
.5265,5266,2729,2186,5578,2185/2,2185/1,21
84,2183,2182,2181,2180,2191/1, 2210/1,2731 
i cele 2730.
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Parcela P3 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova k
p.5260,5257/1,5257/2,5258,5256,5255,5259,5
254,5253,5252,5248,5246,5245 i 5242.

Parcela P4 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova 
kp.5253,5250/1,5251 i 5252.

Parcela P5 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova 
kp.5252 i 5253.

Parcela P6 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova k
p.2713/1,2165,2726,2165,2166,2170,2171,217
2,2173,5245,5252,2179 i  cele 2727.

Parcela P7 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a formira se od delova k
p.2713/1,2165,2166,2169/1,2170,2171,2172,2
173, i 5245.

Parcela P8 je planirana za saobra}
ajnu povr{inu ,a  formira se od delova 
kp.2713/1 i cele 5576.

Parcela P9 je planirana za javno 
zelenilo ,a formira se od delova 
kp.2713/1,2165, i 2726.

Parcela P10 je planirana za javno 
zelenilo ,a formira se od delova 
kp.2713/1 i 2169/1.

Parcela P11 je planirana za javno 
zelenilo ,a formira se od delova 
kp.5578,2186,2729,5256 i cele 5268.

Parcela P12 je planirana za javno 
zelenilo ,a formira se od dela kp.5260.

Parcela P13 je planirana za javno 
zelenilo ,a formira se od dela kp.5260.

Parcela P14 je planirana za 
javno zelenilo ,a formira se od dela 
kp.5250/1.

Parcela P15 je planirana za trafo-
stanicu ,a formira se od dela kp.5260 i 
5263.

Parcela P16 je planirana za trafo-
stanicu ,a formira se od dela kp.2173.

U slu~aju bilo kakve dileme 
oko navedenih katastarskih parcela 
od kojih se formiraju parcele javne 
namene merodavan je grafi~ki prilog.
Definitivne povr{ine istih parcela, 
definisa}e se sprovo|ewem kroz 
katastarski operat.

       Plan nivelacije

Teren u obuhvatu ima nadmorsku 
visinu od 101,75 do 106,88 m. Nivelete 
kolovoza uskla|ene su sa postoje}im 
terenom i postoje}im ulicama. Nivelete 
prostora oko objekata projektovane su 
prema niveletama kolovoza. Podu`ni 
nagibi saobra}ajnica su od 0,3% do 
2,0%.

U planu nivelacije dati su slede}i 
elementi:

   Koordinate detaqnih ta~aka

Tabela br.6.

Ulica P1
299 6.603.106,27 4.945.296,80
300 6.603.089,36 4.945.351,43
301 6.603.108,30 4.945.457,36
302 6.603.163,47 4.945.571,25
303 6.603.157,73 4.945.616,82
O1 6.603.161,35 4.945.571,60
O2 6.603.084,95 4.945.261,38
V 6.603.150,30 4.945.544,07

T18 6.603.081,69 4.945.261,23
Ulica P2

T20 6.603.442,96 4.945.451,15
T21 6.603.375,84 4.945.446,06
T22 6.603.308,64 4.945.556,39
T23 6.603.307,83 4.945.614,00
O10 6.603.163,61 4.945.252,82
O11 6.603.444,17 4.945.450,68
O11/ 6.603.241,88 4.945.304,24
T19 6.603.165,14 4.945.249,17

Ulica P3
A 6.603.123,43 4.945.557,09

T25 6.603.072,39 4.945.466,25
T26 6.602.987,94 4.945.375,86
O4 6.602.964,04 4.945.343,55
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Ulica P4
O5 6.602.860,18 4.945.382,15
T4 6.602.889,69 4.945.405,25

Ulica P5
T3 6.603.002,53 4.945.312,84
O3 6.603.019,71 4.945.301,65

Ulica P6
O8 6.602.566,09 4.945.245,92
T12 6.602.583,10 4.945.212,77
T13 6.602.702,17 4.945.165,91
T14 6.602.745,18 4.945.132,76
T15 6.602.848,23 4.945.097,88
T16 6.602.872,09 4.945.081,96
T17 6.602.877,46 4.945.072,90
O5 6.602.860,18 4.945.382,15
O6 6.602.914,43 4.945.146,33

Ulica P7
T7 6.602.895,32 4.945.162,84
O7 6.602.857,21 4.945.199,16
O7/ 6.602.803,35 4.945.250,48
T9 6.602.717,81 4.945.333,55
T10 6.602.669,17 4.945.306,18
T11 6.602.602,27 4.945.276,18

Ulica P8
304 6.603.163,36 4.945.659,12
305 6.603.168,74 4.945.661,81
306 6.603.127,86 4.945.643,21
307 6.602.943,35 4.945.485,64
308 6.602.826,69 4.945.416,80
309 6.602.768,33 4.945.382,36
O9 6.602.872,03 4.945.080,70

1.6. TRASE, KORIDORI I 
KAPACITETI INFRASTRUKTURE
(URBANISTI^KI I DRUGI 
USLOVI ZA IZGRADWU 
SAOBRA]AJNE   MRE@E I DRUGE 
INFRASTRUKTURE)

1.6.1. Saobra}ajna infrastruktura

Podru~je koje je predmet Nacrta 
plana nalazi se u jugoisto~nom delu 
Le{nice i ima izuzetno povoqne saobra}
ajne uslove, pa samim tim predstavqa 
atraktivnu lokaciju za formirawe 
delatnosti kojim treba dosta prostora 
ali i dobar saobra}ajni polo`aj.  

Predmetno podru~je se nalazi 
sa leve strane dr`avnog puta	 I	 B	 reda 
broj 26 Beograd-Obrenovac-[abac-
Loznica-dr`avna granica sa Bosnom i 
Hercegovinom (grani~ni prelaz Mali 
Zvornik). koji ga  ujedno i ograni~ava sa 
severno-zapadne strane.

Na posmatranom podru~ju osim 
dr`avnog puta postoji i  saobra}ajnica 
koja je PGR-om Le{nice definisana kao 
naseqska saobra}ajnica II reda i koja na 
neki na~in dijagonalno preseca prostor 
i zadr`ava se i ovim planom.  

Planom se sekundarna 
uli~na mre`a utvr|uje tako da 
obezbedi racionalno kori{}ewe 
zemqi{ta za izgradwu svih vrsta 
objekata,funkcionisawe saobra}aja kao 
i objekata komunalne infrastrukture.

Osnovu saobra}ajnog sistema 
Proizvodno-poslovne zone u Le{nici, 
~ine  dr`avni put  I B reda broj 26 
Beograd-Obrenovac-[abac-Loznica-
dr`avna granica sa Bosnom i 
Hercegovinom (grani~ni prelaz Mali 
Zvornik) sa severo-zapadne  strane 
posmatranog podru~ja i koja je PGR-om 
predvi|en kao koridor dr`avnog puta I B 
reda broj 26 Beograd-Obrenovac-[abac-
Loznica-dr`avna granica sa Bosnom i 
Hercegovinom (grani~ni prelaz Mali 
Zvornik), a u pravcu sever-istok i jugo-
zapad postoje}a naseqska saobra}ajnica 
koja je PGR-om definisana kao naseqska 
saobra}ajnica II reda .

Pored ovih saobra}ajnica 
planirana je i izgradwa sekundarne 
saobra}ajne mre`e ~ije planirane 
ulice treba da omogu}e aktivirawe do 
sada poqoprivrednog zemqi{ta u ciqu 
formirawa radnih zona (pojedina~nih 
blokova)

Na mestu ukr{tawa ulica 
sekundarne mre`e saobra}ajnica ulica 
P2,P3 i naseqske saobra}ajnice II 
reda tj.ulice P1 je predvi|ena kru`na 
raskrsnica kojom se posti`e lak{e i 
bezbednije odvijawe saobra}aja.
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Posebni uslovi koji se odnose 
na re`im saobra}aja (po uslovima 
dobijenim  od J.P. „Putevi Srbije’’  
br.953-11035/14-2) u Proizvodno-po-
slovnoj zoni i pristup parcelama sa 
dr`avnog puta II B reda br.26 ugra|eni su 
u organizaciju saobra}ajnih povr{ina 
sa prikqu~cima na staciona`ama 
120+822,37km i 121+548,00km.

Regulaciona {irina svih 
novoplaniranih  sekundarnih saobra}
ajnica je 8,5m i to 5,5m kolovoz a 
obostrano po 1,5m trotoara (bankina ili 
rigol).

Kolski prilazi  planiranim 
sadr`ajima su iz pomenutih ulica. 

Parkirawe za planirane sadr`aje 
je predvi|eno u okviru svake parcele.   

Kolovoznu konstrukciju pri 
izgradwi ili rekonstrukciji predvideti 
sa savremenim kolvoznim zastorom na 
odgovaraju}oj podlozi za odgovaraju}
e saobra}ajno optere}ewe. Pe{a~ke 
povr{ine predvideti sa zavr{nim slojem 
od betonskih elemenata ili asfalt-
betonom na odgovaraju}oj podlozi.

Nazivi ulica su povezani sa 
grafi~kim prilogom Plan razgrani~ewa 
javnih povr{ina.

Stacionarni saobra}aj

Parkinge za putni~ka vozila 
projektovati sa dimenzijama jednog 
parking mesta	2,5	h	5,0	m	od savremenih 
kolovoznih konstrukcija pri ~emu je 
obavezno voditi ra~una o potrebnom 
broju parking mesta za vozila osoba sa 
posebnim potrebama (najmawe 5% od 
ukupnog broja, ali ne mawe od jednog 
parking mesta), wihovim dimenzijama 
(minimalna {irina 3,50 m) i polo`aju 
u blizini ulaza u objekte a u skladu sa 
Pravilnikom o tehni~kim standardima 
pristupa~nosti (Sl glasnik RS 
br.46/13).

Svaka rekonstrukcija ili nova 
izgradwa uslovqena je obezbe|ewem 
potrebnog broja parking mesta u 
zavisnosti od namene objekta koji 
bi trebalo obezbediti na sopstvenoj 
parceli. Zabranu parkirawa ili 
dozvoqeno parkirawe obele`iti 
adekvatnim saobra}ajnim znakom.

1.6.2. Hidrotehni~ka infrastruktura

1.6.2. 1. Vodovodna mre`a (pravila 
gra|ewa)

Osnovna karakteristika ovog 
prostora je delimi~no izgra|eno 
gra|evinsko zemqi{te. U obuhvatu  
Plana postoji izvedena vodovodna mre`a 
u delu prostora tamo gde ima korisnika 
. Neki cevovodi su od PVC materijala 
nedovoqnog popre~nog preseka , Postoji 
magistralni cevovod ND 400 mm od ACC  
cevi izgra|en 80-tih godina. 

 Planira se izgradwa vodovodne 
mre`e u ulicama kako je dato u planu 
saobra}aja. U ulici P1 distributivnu 
mre`u dimenzionisati tako da se 
obezbedi koli~ina vode I za tranzit 
prema delovima naseqa Stra`a, a sve kako 
bi se uspostavila prstenasta vodovodna  
mre`a. Cevovode dimenzionisati na 
maksimalnu ~asovnu potro{wu a u skladu 
sa potrebama . Namena prostora je laka 
industrija i u delu do magistralnog 
puta komercijalni sadr`aji. Tako|e 
je potrebno obezbediti koli~inu vode 
za PP potrebe . Potrebna koli~ina je 
prema propisima za hidrantsku mre`u. 
Izvori{te za PP potrebe mo`e biti i 
lokalno iz podzemqa kao i za zalivawe 
zelenih povr{ina, pri tom da  kvalitet 
vode bude za te namene. Cevovod za 
PP I za zalivawe mora biti od druge 
vrste materijala kako bi se razlikovao 
prilikom prikqu~ivawa (PVC 
polivinilhlorid ili PE polietilen). 
Cevovod ukopavati na dubinu potrebnu 
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kako bi isti bio za{ti}en od zamrzavawa. 
Na mestima ~vornih ta~aka postaviti 
odgovaraju}u zapornu armaturu za 
regulisawe protoka po deonicama. 

1.6.2.2.  Kanalizaciona mre`a (pravila 
gra|ewa)

    
Fekalna kanalizacija u tom delu 

naseqa ne postoji.  Postoje pojedina~ne 
septi~ke jame. Koje su u ve}ini slu~ajeva 
do sada nepropisno izgra|ene. 

Ki{na kanalizacija :

Atmosverske vode upustiti 
obli`we recipijente a to su korito 
Dowe Le{nice i kanal na jugozapadnoj 
strani plana .

- Fekalna kanalizaciona mre`a je 
po separatnom sistemu.

- Kako je zona u kojoj se gradi 
laka industrija komercijalni sadr`aji  
i proizvodno uslu`no zanatstvo to 
je planirana gustina relativno mala 
ali zbog toga {to se ne zna koja }e 
vrsta industrije i broj radnika biti 
zapo{qeno  to je potrebno predpostaviti  
kao da je to za naseqa sa mawom gustinom 
od oko	100	ЕС/ха.

- [irina za{titnog pojasa du` 
~itave trase cevovoda iznosi 5,00 
m (po 2,50 m sa jedne i druge strane 
cevovoda u odnosu na osu). U ovom 
pojasu nije dozvoqeno gra|ewe objekata 
bilo koje vrste sem putne privrede i 
infrastrukture. Paralelno vo|ewe 
vodova elektroenergetike, telefonije, 
gasa i dr. 

- Kod ukr{tawa  sa drugim 
instalacijama obezbediti minimalni 
visinski razmak od 0,50 m i to pod uglom 
od 90° ili tupim uglom . 

- Ku}ne prikqu~ke re{avati u 
skladu sa uslovima na terenu pojedina~no 
ili grupno . Tako|e predvideti 
povezivawe postoje}ih objekata na nove 
trase.

- Kao cevni materijal koristiti 
PVC ili PEHD cevi odgovaraju}
ih profila i za odgovaraju}e uslove 
ugradwe. 

- Sama trasa je podlo`na korekciji 
u mawem delu u zavisnosti od uslova na 
terenu . 

- Minimalna {irina rova u dnu 
treba da bude jednaka	 D+2*0,30	m	 gde je 
D	 spoqa{wi pre~nik cevi . Kod dela 
trase cevovoda koji se nalazi u okviru 
regulacije ulice (putno zemqi{te) 
prilikom kopawa rova asfalt, beton i 
sl. odbacuje se na jednu stranu ili utovara 
u kamione i odvozi na deponiju , a zemqa 
iz iskopa na drugu. 

- Levo i desno od rova mora se 
ostaviti prolaz od najmawe 1.0 m ~ime se 
posti`e to da iskopana zemqa ne optere}
uje stranu rova kako nebi izazvala 
obru{avawe u rov. 

- Minimalna {irina gradili{ta 
je 6,00 m. Kod ve}ih dubina iskopa 
potrebna je i ve}a {irina radili{ta. 

- U zemqi{tu u kome postoji 
opasnost od obru{avawa, ili ako se 
sastoji od finog peska i {qunka, 
obavezna je podgrada i to od drvene gar|e 
zamawe dubine ili od ~eli~ne (Krings-
verbau ili Larsenovih talpi i oplate) 
za ve}e dubine. 

- Trasa cevovoda, fekalne 
kanalizacije , prolazi osovinom ulice, 
a ki{na kanalizacija u trotoaru sa jedne 
ili druge strane.

- Trase definisati prostorno 
u dr`avnom koordinatnom sistemu  i 
prikazati u planu obele`avawa u 
pogodnoj razmeni. 

- Intenzitet padavina je usvojen 
150	l/s.	ha.

- Posle zavr{ene monta`e 
cevovoda, obavezno uraditi probno 
ispitivawe na probni pritisak. 
Ispitivawe mo`e biti uz pomo} vode 
ili uz pomo} vazduha. 

- Ispirawe cevovoda prema 
propisima . 



Број	811.	09.	2015. СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	127

- Vi{ak zemqe odvesti na gradsku 
deponiju ili prema uputstvu nadzornog 
organa.

- Na svim prelomima trase po 
horizontali i vertikali predvideti 
izgradwu revizionih otvora . 

- Obezbediti vodonepropusnost 
{ahtova. 

- [ahtovi se mogu graditi od 
betona ili od drugih materijala kao i od 
prefabrikovanih materijala. 

- U {ahtove postaviti pewalice 
prema propisima i standardima. 

- [aht poklopce postaviti takvog 
tipa za odgovaraju}e saobra}ajno optere}
ewe. 

- U {ahtovima izgraditi kinete.
- Mogu}a je etapna (fazna) 

izgradwa. 
- Po`eqno je da se fazna gradwa 

odvija uzvodno od prikqu~ka na  
planirani  kolektor 5 . 

- Saobra}ajna signalizacija 
na gradili{tu u zoni gra|evinskih 
radova mora se postaviti u svemu prema 
Zakonu o bezbednosti saobra}aja na 
putevima (Sl. list SFRJ 63/80), prate}
im Pravilnicima . 

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

- Nivelaciju terena izvr{iti 
prema stawu postoje}e ulice ili drugog 
zemqi{ta.

- Obavezno je da se pre po~etka 
izvo|ewa radova investitor obrati 
posebnim zahtevom za odre|ivawe 
nadzornog organa ispred ED koji }e 
pratiti izvo|ewe radova.

- Iskop i zatrpavawe u blizini 
kablova izvodi iskqu~ivo  ru~no.

- Na delu ulice sa asvaltnim 
kolovoznim zastorom popre~ni 
prelaz cevovoda postaviti obavezno 
podbu{ivawem bez presecawa asvalta.

- Na delu ulice gde nije nije 
svaltni kolovozni zastor izvr{iti 

prekopavawe sa zamenom materijala u 
profilu ulice.

- Opsecawe asvalta izvr{iti 
ravnim ivicama {irine po min. 25 cm sa 
obe strane {ire od {irine iskopa rova. 

- Zbijenost zavr{nog sloja mora 
iznositi 80 MPA na delu saobra}ajnice  
dok na delu van kolovoza je 40MPa. 

- Zbijenost proveriti 
ispitivawem kru`nom plo~om.  

- Izve{taje o ispitivawu 
zbijenosti dostaviti na uvid tehni~koj 
slu`bi JP „Grad’’ koja }e pismeno 
odobriti vra}awe kolovoznog zastora u 
prvobitno stawe. 

- Na delu gde se vra}awe zavr{nog 
sloja svodi na postavqawe asvaltnog 
kolovoznog zastora isto tako ispitati 
uzorak asvaltne me{avine i tako|e 
dostaviti na uvid istog izve{taja.

- Sva o{te}ewa na postoje}im 
objektima nastalim prilikom izvo|ewa 
radova investitor mora uraditi o svom 
tro{ku.

- Visina naknade za upotrebu javnog 
puta ~lan 17 ta~ka 10 Zakona o javnim 
putevima (Sl.glasnik RS br. 101/2005) 
bi}e regulisan posebnim ugovorom.

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

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

- Izvr{iti tehni~ku kontrolu 
tehni~ke dokumentacije.

- Ako se u toku izvo|ewa radova 
nai|e na arheolo{ka nalazi{ta ili na 
lokalitete sa gelo{ko-paleontolo{kim 
ili minerolo{ko-petrlo{kim objekti-
ma za koje se predpostavqa da imaju 
svojstva prirodnog dobra, izvo|a~ 
radova je du`an da odmah prekine radove 
i obavesti nadle`ni Zavod za za{titu 
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spomenika kulture odnosno Zavod za 
za{titu prirode i da preduzme mere da 
se nalaz ne uni{ti, i ne o{teti tj. da se 
sa~uva na mestu i u polo`aju u kome je 
otkriven.

   

1.6.3. Elektroenergetska infra-
struktura

Postoje}a elektroenergetska infra-
struktura

U obuhvatu Urbanisti~kog plana (kao 
{to je prikazano u grafi~kom prilogu) 
postoji  SBTS	10/04	kV	,,Isak Le{nica,, 
kapaciteta	250	kVA.

Od trafo stanica ,,Isak Le{nica,, 
prema jugoistoku postoji mre`a 10	 kV,	
koja se nalazi na AB stubovima.

U obuhvatu Urbanisti~kog plana (kao 
{to je prikazano u grafi~kom prilogu) 
pored magistralnog puta  Loznica-
[abac postoji niskonaponska mre`a za 
napajawe postoje}ih potro{a~a.  

Postoje} EE mre`a je prikazana 
na grafi~kom prilogu EE i TT 
infrastrukture.

Planirana elektroenergetska infra-
struktura

Prikqu~ak novih objekta se izvodi 
posebnim podzemnim kablovskim 
vodovima tipa	 PP00	 AS	 4x150	 mm2  
iz dve nove planirane monta`no  
betonske trafostanice	 TC	 10/0,4	
kV	 2x630	 kVA	 (TC-1	 i	 TC-2),	 za koje su 
predvi|ene nove jedinstvene parcele 
javne namene veli~ine	 7,2x7	 m.	
Trafostanice su raspore|ene tako da 
se wihova trafopodru~ja preklapaju na 
udaqenostima mawim od 300 m, kako je 
prikazano na grafi~kom prilogu u vidu 
krugova sa radijusom 300 m.

Postoje}a 10	 kV	 nadzemna mre`a 
se od SBTS	 10/04	 kV	 „Isak Le{nica’’ 
do postoje}eg stuba	 10	 kV	 nadzemne 
mre`e koji je van Obuhvata Plana 
izme{ta  delimi~no u kablovski rov, a 
delimit~no u kablovsku kanalizaciju 
koja je planirana u trotoarima budu}
ih ulica. U grafi~kom prilogu je 
nazna~en deo koji se ukuda i izme{ta 
10	kV	nadzemne mre`e i trasa budu}e 10	
kV	podzemne mre`e. Budu}a podzemna	10	
kV		mre`a je trasirana od	SBTS	10/04	kV	
‘’Isak Le{nica’’ do postoje}eg stuba	 10	
kV	 nadzemne mre`e, gde daqe nastavqa 
nadzemno.

Nadzemna niskonaponska mre`a 
od SBTS	 10/04	 kV	 „Isak Le{nica’’ 
jednim delom ostaje nadzemna a jednim 
delom se pola`e podzemno, kao {to 
je prikazano u grafi~kom prilogu 
EE i TT infrastrukture. Kablovi 
srednwenaponske i niskonaponske 
mre`e pola`u se u budu’}e kablovske 
kanalizacije. Trase planiranih 
kablovskih kanalizacija prikazane 
su u grafi~kom prilogu EE i TT 
infrastrukture.

Javna rasveta u novo projektovanim 
ulicama u obuhvatu Urbanisti~kog 
plana, planirana je svetiqkama sa 
natrijumskim sijalicama snage	 150	 W	
ili sa svetiqkama sa LED tehnikom, 
{to }e biti definisano projektom 
javne rasvete. Svetiqke se montiraju 
na stubove visine 10m, sa prose~nim 
rasponom 30m. Javna rasveta sa nezavisnim 
merewem potro{we }e se napajati iz 
posebnih ormari}a ili iz pripadaju}
ih trafostanica, ~iji }e se prikqu~ci 
obezbediti sa posebnog izvoda izvoda 
u pripadaju}im trafostanicama (iz 
stare ili nove trafostanice) {to }e se 
definisati projektnom dokumentacijom 
javne rasvete. Trase nove, planirane 
rasvete prikazane su u grafi~kom 
prilogu EE i TT infrastrukture.
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1.6.4. Telekomunikacije

Predmetno podru~je pripada 
kablovskom podru~ju br.1, ATC 
Le{nica. U obuhvatu urbanisti~kog 
plana postoji me|umesni TT opti~ki 
kabl Loznica - [abac i podzemna 
pristupna TT mre`a koja se sastoji od 
vi{e kablova razli~itog kapaciteta sa 
pripadaju}im TT izvodnim ormarima; 
kako je prikazano na grafi~kom prilogu 
EE i TT infrastrukture.  Postoje}a 
TT mre`a zadovoqava trenutne potrebe 
korisnika.

Obzirom da u obuhvatu plana 
postoje neizgra|ene parcele, planira 
se dogradwa postoje}e TT mre`e i 
rekonstrukcija postoje}e. 
         Za podru~je obuhvata regulacionog 
plana planirati monta`u male digitalne 
centrale - mini IPAN-a „Industrijska 
zona’’. Povezivawe planiranog mini 
IPAN -a ,,Industrijska zona’’ na 
postoje}u mre`u je u nadle`nosti 
,,Telekom Srbija’’ AD.
 Kroz novoplanirane ulice na 
podru~ju obuhvata plana izgraditi  TT 
kablovsku kanalizaciju koja se sastoji 
od 2 pe cevi preseka 50 mm kako je 
prikazano na grafi~kom prilogu EE I 
TT infrastrukture.
  Za poslovne objekte predvideti 
unutra{we izvode, kao i podzemnu 
pristupnu i razvodnu mre`u. Na izvodima 
planirati 50% rezerve.

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

1.6.5. Stepen komunalne opremqenosti 
gra|evinskog zemqi{ta po zonama, 
potreban za izdavawe gra|evinske 
dozvole

U skladu sa Zakonom defini{e 
se minimalni stepen komunalne 

opremqenosti gra|evinskog zemqi{ta 
potreban za izdavawe Lokacijske i 
Gra|evinske dozvole.

U ciqu obezbe|ewa odgovaraju}ih 
saobra}ajnih i drugih infrastrukturnih 
uslova za realizaciju planiranih 
sadr`aja potrebno je obezbediti pristup 
javnoj saobra}ajnoj povr{ini koja je 
izgra|ena ili planom predvi|ena za 
izgradwu (pristup preko slu`benosti je 
mogu}e koristiti u skladu sa zakonskim 
odredbama i u slu~ajevima zate~enog 
stawa).

Potreban stepen komunalne 
opremqemenosti podrazumeva re{ewe 
u snabdevawu vodom, odvo|ewu otpadnih 
voda i snabdevawu elektri~nom energijom. 
Komunalno opremawe }e se obezbediti 
prikqu~ewem na izgra|enu ili 
planiranu vodovonu, elektroenergetsku 
i TT mre`u i vodonepropusne septi~ke 
jame do izgradwe kanalizacione mre`e.

1.7. OP[TE I POSEBNE MERE I 
USLOVI ZA[TITE

1.7.1. Za{tita graditeqskog nasle|a

Za potrebe izrade Programa Plana 
generalne regulacije za naseqeno mesto 
Le{nica ura|en je 2008. godine „Plan 
za{tite i revitalizacije graditeqskog 
nasle|a” koji sadr`i spisak 
evidentiranih objekata graditeqskog 
nasle|a, vrednih objekata graditeqskog 
nasle|a kao i arheolo{ke lokalitete, 
u podru~ju obuhva}enom granicom ovog 
plana nema evidentiranih objekata 
graditeqskog nasle|a, evidentiranog 
pokretnog kulturnog dobra i sli~no .

Ukoliko bi se tokom zemqanih 
radova nai{lo na arheolo{ke predmete, 
izvo|a~ radova je du`an da odmah, bez 
odlagawa prekine radove i obavesti 
Zavod za za{titu spomenika kulture 
,,Vaqevo,, , da preduzme mere da se nalaz 



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	130

ne uni{ti i ne o{teti, te da se sa~uva na 
mestu i u polo`aju u kome je otkriven.  

Tako|e ukoliko se tokom 
zemqanih radova nai|e na geolo{ko-
paleontolo{ke ili minerolo{ko-
petrolo{ke objekte za koje se 
pretpostavqa da imaju svojstvo prirodnog 
dobra shodno ~l. 99 Zakona o za{titi 
prirode (Sl. Glasnik RS br. 36/2009; 
88/2010 i 91/2010) izvo|a~ radova je du`an 
da obavesti nadle`no Ministarstvo za 
poslove za{tite `ivotne sredine. 

1.7.2. Za{tita vode

Zabrawuje se izgradwa objekata koji u 
svom proizvodnom procesu ili pru`awu 
usluga, koriste ili produkuju hemikalije 
koje se svrstavaju u kategoriju opasnih 
i {tetnih materija za podzemne i 
povr{inske vode kao na primer nafta 
i weni derivati, kiseline, baze, razni 
otrovi i sli~no („Pravilnik o opasnim 
materijama i vodama’’ Sl.glasnik 
Republike Srbije br. 31/82).

Snabdevawe vodom za pi}e planirano 
je prikqu~ewem na gradsku vodovodnu 
mre`u.

Po{tovati Zakon o vodama (Sl. 
Glasnik Republike Srbije 33/10) i 
podzanska akta.

Planirati i izvesti sistem interne 
separatne kanalizacije (za atmosferske 
i fekalne otpadne vode). Sanitarne 
fekalne otpadne vode upu{tati u 
vodonepropusnu septi~ku jamu, do 
opremawa lokacije kanalizacionom 
infrastukturom.

Vodosnabdevawe predmetnog podru~ja 
planirati prikqu~ewem na vodovodnu 
mre`u javnog vodovoda prema uslovima 
nadle`nog  komunalnog preduze}a.

Obezbediti program za{tite 
povr{inskih voda koji se sastoji od 
pro~i{}avawa komunalnih i otpadnih 
voda nastalih u proizvodnim pogonima 
i wihovog odgovaraju}eg pre~i{}avawa 
pre izlivawa u prirodni recepijent.

Ugraditi ure|aj za merewe koli~ine 
ispu{tenih otpadnih voda-mera~ 
protoka i dobijene rezultate dostavqati 
nadle`noj inspekciji za za{titu 
`ivotne sredine.

O~uvati i za{tititi vodene povr{ine 
(Le{ni~ku reku, kanale) od degradacije i 
zaga|ivawa zna~ajne sa aspekta o~uvawa 
kvaliteta `ivotne sredine.

Zabraweno ispu{tawe otpadnih voda 
u korito kao i slobodno deponovawe 
komunalnog i drugih otpada 

Atmosferske vode sa uli~nih i 
krovnih povr{ina adekvatno evakuisati. 
Potencijalno zauqene otpadne vode sa 
manipulativnih povr{ina propu{tati 
kroz separatore uqa i masti a tehnolo{ke 
otpadne vode se moraju podvrgnuti 
hemijskom predtretmanu pre~i{}avawa. 

O~uvati i za{titi vodene povr{ine 
(Le{ni~ku reku, kanale....) od degradacije 
i zaga|ivawa, zna~ajne sa aspekta 
o~uvawa kvaliteta `ivotne sredine, 
biodiverziteta itd.

Zabraniti ispu{tawe otpadnih voda 
u korito, kao i slobodno deponovawe 
komunalnih i drugih otpada.

Obezbediti program za{tite 
povr{inskih voda koji se sastoji od 
pre~i{}avawa komunalnih i otpadnih 
voda nastalih u proizvodnim pogonima 
i wihovog odgovaraju}eg pre~i{}avawa 
pre izlivawa u prirodni repicijent.

 Posebno obratiti pa`wu na 
evakuaciju i pre~i{}avawe otpadnih 
voda kao i na spre~avawe emisije {tetnih 
gasova (ukoliko ih bude bilo) ugradwom 
neophodnih filtera.

1.7.3. Za{tita `ivotne sredine

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

Pri izgradwi planirane infra-
strukture Planom }e se obezbediti 
o~uvawe ekolo{kog kapaciteta prostora 
i poboq{awa kvaliteta `ivotne sredine 
uz maksimalno mogu}e smawewe svih 
aktivnosti koje imaju negativne efekte 
na prirodni sistem (vazduh, zemqi{te, 
povr{inske i podzemne vode).  

Mogu}i uticaji na ̀ ivotnu sredinu na 
predmetnoj lokaciji koji mogu nastati  
kao posledica planiranih aktivnosti 
su:

- Zaga|ivawe, vazduha, tla, podzemnih 
voda radom proizvodnih i drugih 
objekata koji nisu u skladu sa va`e}im 
tehnolo{kim normativima za izgradwu 
za primenu tehnologija i procesa koji 
koji ne stvaraju propisane standarde 
za{tite `ivotne sredine

- Zaga|ewe vazduha, zemqi{ta i 
podzemnih voda usled neadekvatnog 
i neodgovaraju}eg skladi{tewa 
sirovina, poluproizvoda i proizvoda 
i neadekvatnog na~ina prikupqawa i 
postupawa sa otpadnim materijalima

- Uni{tavawe humusnog sloja 
zemqi{ta koji se trenutno nalazi na 
predmetnoj lokaciji

- Pove}awe nivoa buke radom vozila 
na manipulativnim internim saobra}
ajnim povr{inama i radom proizvodnih 
postrojewa

Za{tita `ivotne sredine logi~no 
podrazumeva po{tovawe navedenih 
op{tih mera za{tite `ivotne sredine 
i prirode kao i svih tehni~ko-
tehnolo{kih mera i propisa utvr|enih 
va`e}om zakonskom regulativom.

Mere za{tite imaju za ciq spre~avawe 
ugro`avawa `ivotne sredine i 

zdravqa qudi tako {to }e negativne 
uticaje na `ivotnu sredinu u okviru 
planskog podru~ja svesti u granice 
prihvatqivosti.

Pre podno{ewa zahteva za 
izdavawe Lokacijske dozvole novih 
odnosno rekonstrukciju ili dogradwu 
postoje}ih benzinskih stanica kao i u 
slu~aju  uklawawa benzinskih stanica 
Investitor je du`an da se obrati 
nadle`nom organu za za{titu `ivotne 
sredine a u skladu sa odredbama Zakona 
o proceni uticaja na `ivotnu sredinu 
(Sl.glasnik Republike Srbije 135/04 i 
36/09).

Op{te mere za{tite `ivotne sredine

- Po{tovati Zakon o planirawu i 
izgradwi i podzakonska akta

- Vr{iti redovno kva{ewe 
zapra{enih povr{ina i spre`iti 
rasipawe gra|evinskog materijala tokom 
transporta

- Utvrditi obavezu sanacije 
zemqi{ta u slu~aju izolovawa uqa i 
goriva tokom rada gra|evinskih ma{ina 
i mehanizacije

- Otpadni materijal koji nestane 
u procesu izgradwe (komunalni otpad, 
gra|evinski materijal, plastika, 
papir, stare gume) propisno sakupiti, 
razvrstati i odlo`iti na predvi|enu 
lokaciju

- Materijal iz iskopa odvesti na 
unapred definisanu lokaciju za koju 
je pribavqena saglasnost nadle`nog 
organa a transport iskopanog materijala 
vr{iti vozilima koja poseduju propisane 
ko{eve

- Za objekte u kojima se planira 
proizvodwa ili skladi{tewe 
zapakovanih te~nosti ili gasova 
potrebno je pribaviti saglasnost na 
predlo`enu lokaciju objekta u skladu 
sa Zakonom o eksplozivnim materijama, 
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zapaqivim te~nostima i gasovima (Sl.
glasnik SRS br. 44/77, 45/84 i 18/89) 

- Pri projektovawu i izgradwi 
odnosno nadgradwi objekata moraju se 
obezbediti uslovi za nesmetanu prirodnu 
ventilaciju zajedni~kog stepeni{nog 
prostora, ostavqawe ventilacionih 
otvora dimenzija 400 h 400 mm u najvi{oj 
ta~ki prostora a u ciqu bezbednog 
funkcionisawa budu}e zajedni~ke 
unutra{we gasne instalacije

- Predvideti potpuno infra-
strukturno opremawe Planskog podru~ja 
po najvi{im ekolo{kim standardima 
koji }e garantovati visok nivo kvaliteta 
`ivotne sredine

- U skladu sa Uredbom o kategorizaciji 
dr`avnih puteva (Sl.glasnik RS 105/2013 
i 119/2013) ispo{tovati uslove JP 
„Putevi Srbije” za predmetni plan

Upravqawe otpadom

- Ispo{tovati Zakon o upravqawu 
otpadom (Sl. glasnik RS br. 36/09), Zakon 
o ambala`i i ambala`nom otpadu  (Sl. 
glasnik RS br. 36/09) kao i podzakonska 
akta

- Obezbediti poseban prostor
- Obezbediti potrebne uslove i 

opremu za sakupqawe, razvrstavawe i 
privremeno ~uvawe razli~itih otpadnih 
materija (komunalni i ambala`ni 
otpad, organski ili procesni otpad, 
reciklabilni materijal, otpad od ~i{}
ewa separatora masti i uqa)

- Sekundarne sirovine, opasan i drugi 
otpad predati licu sa kojim je zakqu~en 
ugovor a koje ima odgovaraju}u dozvolu 
za upravqawe otpadom (skladi{tewe, 
tretman, odlagawe i sl.)

Zabraweno je slobodno deponovawe 
komunalnog i drugog otpada u korito 
reke Le{nice.

1.7.4. Za{tita zemqi{ta 

Sa ciqem za{tite zemqi{ta i 
podzemnih voda od zaga|ewa, u skladu 
sa posebnim zakonima, obezbediti 
odgovaraju}e skladi{tewe sirovina, 
poluproizvoda i proizvoda i na~in 
prikupqawa i postupawa sa otpadnim 
materijalom.

Kontejnere za primarno odlagawe sme}
a i otpadaka planirati za postavqawe 
u okviru svake pojedina~ne lokacije na 
odgovaraju}im betonskim povr{inama.

Obezbediti najvi{i nivo komunalne 
higijene, spre~avawa neadekvatnog 
deponovawa otpada. Obavezno }e se 
definisati parametri za postavqawe 
specijalnih sudova za privremeno 
sakupqawe otpada na odgovaraju}im 
betonskim povr{inama. 

Potrebno je sanirati ili 
rekultivisati neure|enu i degradiranu 
povr{inu u sredi{wem delu predmetnog 
plana izme|u blokovske saobra}ajnice i 
lokalnog puta.

1.7.5.Za{tita od po`ara

Za{tita od po`ara se obezbe|uje 
najpre pogodnim rasporedom 
pojedina~nih objekata i wihovom 
me|usobnom udaqeno{}u, odgovaraju}
om protivpo`arnom hidrantskom 
mre`om, prohodno{}u terena, odnosno 
obezbe|ewem pristupa svim objektima u 
slu~aju potrebe a u skladu sa Zakonom o 
za{titi od po`ara (Sl.glasnik Republike 
Srbije br.111/9) i Pravilnikom o 
tehni~kim normativima za hidrantsku 
mre`u za ga{ewe po`ara (Sl.list 
SFRJ br.30/91) kao i Pravilnikom i 
tehni~kim normativima za pristupne 
puteve, okretnice i ure|ewe platoe za 
vatrogasna vozila u blizini objekata 
pove}anog rizika od po`ara (Sl.glasnik 
SRJbr. 8/95).
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Obezbediti odgovaraju}i kapacitet 
i protok vode za spoqa{wu hidrantsku 
mre`u cevnog razvoda sa nadzemnim 
hidrantima a ukoliko a ukoliko 
isti ometaju saobra}aj dozvoqava se 
postavqawe podzemnih hidranata na 
osnovu Pravilnika o tehni~kim normam 
za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara.

1.7.6. Za{tita vazduha

- Predvideti odgovaraju}u opremu, 
tehni~ka i tehnolo{ka re{ewa, kojima 
se obezbe|uje da emisija zaga|uju}ih 
materija u vazduh zadovoqava propisane 
grani~ne vrednosti

- Da postrojewe prilikom 
projektovawa, gradwe i kori{}ewa 
odr`avati tako da ne ispu{ta zaga|uju}e 
materije  u vazduh u koli~ini ve}im 

- Ukoliko do|e do kvara ure|aja 
kojim se obezbe|uje sprovo|ewe 
propisanih mera za{tite ili od 
poreme}aja tehnolo{kog procesa zbog 
~ega dolazi do prekora~ewa grani~nih 
vrednosti emisije, nosilac projekta je 
du`an da kvar ili poreme}aj otkloni ili 
prilagodi rad novonastaloj situaciji 
ili obustavi tehnolo{ki proces kako 
bi se amisija svela u dozvoqene granice 
u najkra}em roku

- U slu~aju prekora~ewa grani~nih 
vrednosti nivoa zaga|uju}ih materija 
u vazduhu, da preduzme tehni~ko-
tehnolo{ke mere ili da obustavi 
tehnolo{ki proces, kako bi se 
koncentracija zaga|uju}ih materija 
svele u propisane vrednosti

- Nosilac projekta stacionarnog 
izvora zaga|ewa, kod koga se u procesu 
obavqawa delatnosti mogu emitovati 
gasovi neprijatnih mirisa, du`an je 
da primewuje mere koje }e dovesti do 
redukcije mirisa iako je koncentracija 
emitovanih materijala u otpadnom gasu 
ispod grani~ne vrednosti emisije

- Nosilac projekta novoizgra|enog 
ili rekonstruisanog stacionarnog 
izvora zaga|ivawa za koji nije propisana 
obaveza izdavawa integrisane dozvole 
ili izrade studije o proceni uticaja na 
`ivotnu sredinu du`an je da pre pu{tawa 
u rad pribavi dozvolu (uz zahtev za 
izdavawe dozvole obaveza operatera je da 
prilo`i upotrebnu dozvolu ili tehni~ku 
dokumentaciju za taj izvor zaga|ewa kao 
i stru~ni nalaz sa rezultatima emisije)

- Nosilac projekta svakog izvora 
zaga|ivawa du`an je da dostavi nadle`nom 
organu podatke o stacionarnom izvoru 
zaga|ivawa i svakoj wegovoj promeni

- Obezbediti redovan monitorning 
emisije i da o tome vodi evidenciju

- Obezbediti kontinualna merewa 
emisije ako za to postoji obaveza (kada 
je maseni protokemisije za odre|enu 
zaga|uju}u materiju ve}i od propisanih 
vrednosti) samostalno, putem 
automatskih ure|aja za kontinualno 
merewe

- Voditi evidenciju o obavqenim 
kontinualnim merewima sa podacima 
o mernim  mestima, rezultatima i 
u~estalosti merewa i dostaviti 
podatke jednom u tri meseca u roku od 
15 dana od isteka tromese~ja, a i da se 
dostave merewa na godi{wem nivou u 
vidu godi{weg izve{taja najkasnije do 
31. januara teku}e godine za prethodnu 
kalendarsku godinu

- Obezbediti kontrolna merewa 
emisije preko ovla{}enih organizacija, 
ako se  merewa emisije obavqa 
samostalno

- Obezbediti propisana povremena 
merewa emisije, preko ovla{}enog 
pravnog lica dva puta godi{we, ukoliko 
se ne vr{i kontinualni monitoring, a 
podatke dostaviti u roku od 30 dana od 
dana izvr{enog merewa

- Voditi evidenciju o vrsti i 
kvalitetu sirovina, goriva i otpada u 
procesu spaqivawa
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- Voditi evidenciju o radu ure|aja 
za spre~avawe ili smawewe emisije 
zaga|uju}ih materija kao i mernih 
ure|aja za merewe emisije

- Predvideti odgovaraju}e mere za 
spre~avawe {irewa neprijatnih mirisa 
(npr. za upijawe neprijatnog mirisa 
amonijaka koristiti rupi~aste xakove 
napuwene zeolitom i sl.) 

1.7.7. Za{tita od buke

- Po{tovati Zakon o za{titi od buke 
u `ivotnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 
36/09) kao i podzakonska akta doneta na 
osnovu ovog Zakona

- Projektovati i izvoditi odgovaraju- 
}u zvu~nu za{titu, kojom se obezbe|uje 
da buka koja se emituje iz tehni~kih i 
drugih delova objekata pri propisanim 
uslovima kori{}ewa i odr`avawa ure|aja 
i opreme, odnosno tokom obavqawa 
planiranih aktivnosti, ne prekora`uju 
propisane grani~ne vrednosti

- Ukoliko se radi o kompresoru 
obavezno postaviti isti u zatvoren 
prostor uz sprovo|ewe akusti~nih mera 
za{tite i na udaqenosti od najmawe 20 m 
od najbli`e zatvorenog prostora u kome 
borave qudi

1.8. USLOVI ZA NESMETANO 
KRETAWE I PRISTUP OSOBAMA 
SA INVALIDITETOM, DECI I 
STARIM OSOBAMA

Prilikom projektovawa objekata, 
saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina 
treba primeniti Pravilnik o uslovima 
za planirawe i projektovawe objekata 
u vezi sa nesmetanim kretawem dece, 
starih, hendikepiranih i invalidnih 
lica (Sl. glasnik Republike Srbije br. 
18/97).

U okviru svakog pojedina~nog 
parkirali{ta predvideti rezervaciju i 

obele`avawe parking mesta za upravno 
parkirawe vozila invalida u skladu 
sa standardom  SRPS	 U.A9.204 koji se 
odnosi na prostorne potrebe invalida u 
zgradama i okolini.

Potrebno je primeniti Pravilnik o 
tehni~kim standardima pristupa~nosti 
(Sl.glasnik RS br. 46/2013).

Pristupa~nost se obezbe|uje pri-
menom tehni~kih standarda u planirau, 
projektovawu, gra|ewu, rekonstrukciji, 
dogradwi i adaptaciji objekata pomo}
u kojih se svim qudima bez obzira na 
wihove fizi~ke i druge karakteristike 
ili godine starostii osigurava nesmetan 
pristup, kretawe, kori{}ewe usluga, 
boravak i rad. Obavezni elementi 
pristupa~ni su:

- Elementi pristupa~nosti za 
savladavawe visinskih razlika 

-  Elementi pristupa~nosti za 
kretawe i boravka u prostoru

1.9. MERE ENERGETSKE EFIKA-
SNOSTI IZGRADWE

Radi pove}awa energetske 
efikasnosti, prilikom projektovawa, 
izgradwe i kasnije eksploatacije 
objekata kao i prilikom opremawa 
energetskom infrastrukturom potrebno 
je primeniti slede}e mere:

- prilikom projektovawa voditi 
ra~una o obliku, polo`aju i povoqnoj 
orijentaciji objekata

- koristiti klasi~ne i savremene 
termoizolacione materijale prilikom 
izgradwe objekata (polistireni, 
mineralne vune, poliuretani, 
kombinovani materijali, drvo, trska 
idr.)

- u instalacijama osvetqewa u 
objektima i u instalacijama javne i 
dekorativne rasvete upotrebqavati 
energetski efikasna rasvetna tela
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- postavqati solarne panele 
(fotonaponske module i toplotne 
kolektore) kao fasadne i krovne ili 
samostoje}e elemente gde tehni~ke mogu}
nosti to dozvoqavaju

- razmotriti mogu}nost iskori{}ewa 
geotermalne energije bu{ewem bunara 
i upotreba toplotnih pumpi za prenos 
energije od izvora do ciqnog prostora

- kod postoje}ih i novih objekata 
razmotriti mogu}nost ugradwe 
automatskog sistema za regulisawe 
potro{we svih energetskih ure|aja u 
objektu

2. PRAVILA GRA\EWA

Prema Planu generalne regulacije 
za naseqeno mesto Le{nica, predmetno 
podru~je nije razra|ivano ve} je 
predvi|eno za detaqnu razradu planom 
ni`eg reda.

Pravila koja su definisana u narednim 
poglavqima data su od minimalnih do 
maksimalnih mogu}nosti . Obavezno 
je po{tovawe uslova za zadovoqewe 
minimalnih zelenih povr{ina i 
obezbe|ewe uslova za parkirawe dok su 
svi drugi maksimalno mogu}i.

2.1. OP[TA PRAVILA GRA\EWA

Sva pravila su data kao maksimalna 
(spratnost, indeks zauzetosti) i 
minimalna (rastojawa, procenat zelene 
povr{ine, uslovi za parkirawe).

Ovim planom se defini{e osnovna 
namena ali i mogu}nost kombinovawa 
kompatibilnih namena sa osnovnom 
namenom. U okviru svake zone definisa}
e se namena i aktivnosti koje se mogu 
obavqati na pojedina~nim parcelama 
i objektima i to kao osnovne i kao 
kompatibilne namene. Objekat 
kompatibilne namene mo`e se graditi 
kao monofunkcionalan na povr{inama 
planiranim za druge dominantne namene 
ili kao vi{efunkcionalan pod uslovom 

da svojom kompatibilnom funkcijom ne 
remeti osnovnu funkciju namene u kojoj 
se nalazi.

U okviru svake tipi~ne celine i 
prostornog sistema definisane su namene 
koje se mogu obavqati na pojedina~nim 
parcelama i objektima. Pravila 
organizacije prostora definisana 
su kroz zastupqenost i intenzitet 
kori{}ewa prostora u okviru odre|ene 
funkcije.  

Planirane poslovne komplekse 
formirati tako da se reprezentativniji 
objekti lociraju do ulice a mawe 
atraktivni, proizvodni ili pomo}ni 
objekti u dubini kompleksa.

Prilaze objektima i horizontalne 
i vertikalne komunikacije u objektima 
projektovati tako da se obezbedi 
nesmetano kretawe hendikepiranih 
i invalidnih osoba, u svemu prema  
Pravilniku o tehni~kim standardima 
pristupa~nosti.

Za sve zone }e se definisati op{ti 
uslovi izgradwe objekata. Posebni 
uslovi, ukoliko ih ima definisa}e se 
urbanisti~kim projektima u skladu sa 
pojedina~nim zahtevima potencijalnih 
investitora i planiranom izgradwom.
Potrebu izrade urbanisti~kih projekata 
uslovi}e jedinica loklalne samouprave 
ili Odeqewe za planirawe i izgradwu.

Objekti se mogu graditi u klasi~noj 
ili monta`noj konstrukciji sa akcentom 
na wihovo arhitektonsko oblikovawe 
i prostorno ure|ewe svih slobodnih 
povr{ina. Prilikom izgradwe objekata 
preporu~uje se upotreba vatrotpornih i 
~vrstih materijala.

Gra|evinska parcela

Gra|evinska parcela je prostor na 
kojem je mogu}a izgradwa objekta ukoliko 
ispuwava uslove:

- da se nalazi na prostoru na kojem je 
planirana izgradwa;
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- da ima pristup na javnu povr{inu 
(ulica, trg, skver), odnosno da ima 
pristup na kolsku povr{inu sa pravom 
slu`benosti ili sukorisni~kim 
pravom.

Gra|evinska parcela definisana 
je regulacionom linijom prema javnom 
prostoru, me|nim linijama prema 
susednim parcelama i analiti~ko-
geodetskim elementima prelomnih 
ta~aka.

Svaka katastarska parcela mo`e se 
transformisati u skladu sa Zakonom i 
urbanisti~kim planom.

Postoje}a jedna ili vi{e parcela 
mogu se deliti na dve ili vi{e gra}
evinskih parcela (preparcelacija) pod 
slede}im uslovima:

- podela se mo`e vr{iti u okviru 
granica jedne ili vi{e postoje}ih 
parcela;

- sve novoformirane parcele moraju 
imati pristup na javni prostor ili 
moraju imati sukorisni~ko pravo/pravo 
slu`benosti;

- novoplanirane parcele se formiraju 
na osnovu urbanisti~kih parametara 
definisanih za odr|eni tip izgradwe i 
namenu;

- podelom se ne mogu formirati 
parcele ispod dozvoqenih minimalnih 
urbanisti~kih parametara.

Dve ili vi{e postoje}ih parcela mogu 
se spajati u jednu gra|evinsku parcelu 
(parcelacija) pod slede}im uslovima:

- spajawe se mo`e vre{iti u okviru 
granica celih parcela, s tim da granica 
novoformirane parcele obuhvata sve 
parcele koje se spajaju;

- za novoformiranu ga|evinsku 
parcelu va`e urbanisti~ki pokazateqi 
definisani za odr|eni tip izgradwe i 
namenu.

Parcele sa povr{inom ispod 
minimalne definisane veli~ine parcele 

za odre|eni tip izgradwe, sa {irinom 
fronta ispod dozvoqenog i nepravilne 
forme ne mogu biti gra|evinske 
parcele. Izuzetak od ovog pravila su ve} 
formirane parcele ranijim planovima 
i izvr{enom parcelacijom, odnosno 
povr{ina parcele mo`e biti mawa od 
predvi|ene samo ukoliko je ranijim 
postupcima zemqi{te parcelisano 
kori{}ewem drugih parametara za 
veli~inu parcele izuzev ako nije 
druga~ije navedeno u posebnim pravilima 
gra|ewa.

U posebnim slu~ajevima, kao npr. 
za postavqawe elektroenergetskih 
i telekomunikacionih objekata i 
ure|aja, veli~ina parcele mo`e biti 
mawa od povr{ine propisane planom, 
pod uslovom da postoji pristup objektu 
odnosno ure|aju radi odr`avawa. 

Planirani objekat mo`e se graditi 
iskqu~ivo u granicama sopstvene 
parcele i nije dozvoqena gradwa 
objekta i wegovih delova na vi{e 
parcela. Izgradwa objekta na parceli 
definisana je slede}im elementima: 
gra|evinskim linijama, visinom objekta, 
spratno{}u objekta, odnosom objekta 
prema susednim parcelama, odnosom 
objekta prema objektima na susednim 
parcelama, indeksom ili koeficijentom 
izgra|enosti, indeksom ili stepenom 
iskori{}enosti. 

Gra|evinska linija

Sve gra|evinske linije koje odre|uju 
polo`aj planiranog objekta na parceli 
defini{u se tako da ne prestavqaju 
smetwu funkcionisawu objekta 
na parceli, da omogu}e nasmetano 
postavqawe infrastrukturne mre`e i 
da ne ugroze funkcionisawe i stati~ku 
stabilnost objekata na susednim 
parcelama. Sve gra|evinske linije 
defini{u maksimalne granice gradwe 
koje odre|uju odnos planiranog objekta 
prema objektima na susednim parcelama i 
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u okviru kojih se locira gabarit objekta. 
Gabarit objekta mo`e biti mawi u odnosu 
na maksimalne granice gradwe.

Gra|evinska linija podzemnih 
eta`a je linija kojom se utvr|uje linija 
gra|ewa podzemnih delova objekata. 
Gra|evinska linija podzemnih eta`a 
objekta u centralnoj zoni grada mo`e 
se poklopiti sa regulacionom linijom 
parcele poduslovom da podzemna eta`a 
ne prelazi niveletu pristupne saobra}
ajnice. Podzemna gra|evinska linija 
tako|e mo`e se poklapati sa granicom 
parcele prema susednim parcelama pod 
uslovom da indeks ili koeficijent 
izgra|enosti ne pre|e maksimumalnih 
0,8.

Gra|evinske linije postoje}ih 
objekata se zadr`avaju. U slu~aju da 
se postoje}i objekat ili deo objekta 
nalazi u prostoru izme|u planirane 
gra|evinske linije i regulacione 
linije, objekat se zadr`ava uz mogu}nost 
investicionog odr`avawa objekta ili 
dela objekta koji prelazi gra|evinsku 
liniju. U slu~aju zamene objekta ili 
rekonstrukcije ve}eg obima objekat se 
mora graditi prema pravilima za nove 
objekte i mora se postaviti definisana 
gra|evinska linija. U prostoru izme|u 
gra|evinske i regulacione linije 
dozvoqeno je postavqawe portirnica, 
infrastrukturnih objektata 
(trafostanica i sl.)

Postoje}i objekti ili delovi objekta 
koji ne spadaju u objekte javne namene 
a koji se nalaze u okviru planiranih 
povr{ina javne namene (ulice, komunalni 
objekti) moraju se ukloniti.

U odnosu na gra|evinske linije 
objekta prema granicama susednih bo~nih 
parcela objekat mo`e biti postavqen:

- kao slobodnostoje}i, kada objekat 
ne dodiruje nijednu liniju gra|evinske 
parcele

- u prekinutom nizu, kada objekat 
dodiruje samo jednu bo~nu liniju 

gra|evinske parcele
- u neprekinutom nizu, kada objekat 

na parceli dodiruje obe bo~ne linije 
gra|evinske parcele

Minimalno rastojawe od granica 
susedne parcele i od objekata na susednim 
parcelama definisano je posebnim 
pravilima gra|ewa, u zavisnosti od 
namene i polo`aja u radnoj zoni.

Na parceli se mogu graditi i vi{e 
objekata ukoliko objekti predstavqaju 
jedinstvenu funkcionalnu celinu i 
zajedni~ki koriste parcelu. U slu~aju 
izgradwe vi{e objekata na parceli 
ne smeju se prekora~iti urbanisti~ki 
pokazateqi i moraju se po{tovati svi 
drugi uslovi definisani posebnim 
pravilima za odre|eni tip izgradwe i 
namenu parcele.

Visina objekta ~ija se izgradwa 
planira ili nadzi|uje zavisi od: namene, 
horizontalne i vertikalne regulacije 
na parceli, urbanisti~kih parametara 
na parceli, za{tite dominantnih vizura 
itd.

Parkirawe

Parkirawe putni~kih, teretnih 
i drugih vozila se obezbe|uje na 
sopstvenoj parceli, prema definisanim 
normativima za prora~un potrebnog 
broja parking mesta ili u okviru 
privrednog kompleksa.

Op{ti normativi za prora~un 
potrebnog broja parking mesta:

- industrijski objekti............................
.................................1 p.m. na 20 zaposlenih

- poslovni objekti ili prostori.......
.......................................1 p.p. na 70 m2 BRGP

- tr`ni centar......................................
.......................................1 p.p. na 55 m2 BRGP

- restorani i drugi ugostiteqski 
objekti.......................1 p.m. na 4-8 stolica



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	138

Zelene povr{ine

Pod zelenim povr{inama se 
podrazumevaju nezastrte povr{ine 
pod zasadima. Povr{ine za parkirawe 
(parking mesta) mogu biti ozelewene ali 
ne ulaze u minimalni procenat zelenih 
povr{ina na parceli.

Za{titno zelenilo u privrednim 
kompleksima

Obavezno je formirawe za{titnog 
zelenila u okviru sopstvenog kompleksa 
privrednih delatnosti prema javnim 
povr{inama i povr{inama (parcelama) 
druge namene (javne slu`be, vegetacija 
re~ne obale, dr`avnog puta ili druge 
saobra}ajnice) u okviru ‚‘zone 
industrije i gra|evinskih delatnosti, 
poslovne, uslu`no-komercijalne zone 
ili privredne zone u nasequ‘‘ kao 
za{titni pojas zelenila ~ije su {irine 
i druge karakteristike utvr|ene u 
posebnim pravilima gra|ewa.

Glavna funkcija zelenih povr{ina 
je stvarawe povoqne mikroklime i 
za{tita od pra{ine i gasova. Izbor 
biqnih vrsta se odre|uje prema 
karakteristikama proizvodwe. Zasadi 
treba da budu otporni na gasove, dim, 
pra{inu. U zoni proizvodnih objekata 
zelenilo treba da omogu}i izolaciju 
glavnih administrativnih i javnih 
objekata, glavnih pe{a~kih pravaca, da 
odvoji platoe za miran odmor. U okviru 
za{titnog zelenila mogu se graditi 
infrastrukturni objekti i vodovi 
elektroenergetike, gasa, vodovoda i 
kanalizacije. 

Tehni~ki normativi za pristup 
vatrogasnog vozila

Objektima obezbediti pristup 
za vatrogasna vozila u skladu sa 

Pravilnikom o tehni~kim normativima 
za pristupne puteve, okretnice, i ure|ene 
platoe za vatrogasna vozila u blizini 
objekata pove}anog rizika od po`ara 
(Slu`beni grasnik SRJ br.8/95).

Pristupni put za vatrogasna vozila 
ima slede}e karakteristike:

- najmawa {irina kolovoza za 
jednosmerno kretawe vozila je 3,50 m a za 
dvosmerno 6,00 m 

- unutra{wi radijus krivine je 7,00 
m , a spoqa{wi 10,50 m

- uspon nagiba mawi od 12% ako se 
kolovoz ne ledi, a ako se ledi mawi od 
6%

Pravila za postavqawe instalacija 
pored i ispod dr`avnih puteva

U za{titnom pojasu pored javnog puta 
na osnovu ~lana 28 stav 2 Zakona o javnim 
putevima (Sl.glasnik RS br.101/05) 
mo`e da se gradi, odnosno postavqa 
vodovod, kanalizacija, toplovod, 
telekomunikacioni i elektrovodovi, 
instalacije, postrojewa i sl.po prethodno 
pribavqenoj saglasnosti upravqa~a 
javnog puta koja sadr`i saobra}ajno 
tehni~ke uslove. 

Instalacije se mogu planirati na 
katastarskim parcelama koje se vode kao 
javno dobro, putevi-svojina Republike 
Srbije, i na kojima se JP „Putevi Srbije” 
Beograd vode kao korisnik ili pravni 
sledbenik korisnika.

Voditi ra~una o dvostranom 
pro{irewu dr`avnog puta na 
projektovanu {irinu i izgradwi 
dodatnih saobra}ajnih traka u potezu 
eventualne rekonstrukcije raskrsnica.

Trasa instalacija mora se projektno 
usaglasiti sa postoje}im instalacijama 
pored i ispod javnog puta.
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Minimalna dubina instalacija i 
za{titnih cevi od najni`e kote kolovoza 
do gorwe kote za{titne cevi iznosi 1,50 
m.

Minimalna dubina instalacija i 
za{titnih cevi ispod putnog kanala za 
odvodwavawe od kote dna kanala do gorwe 
kote za{titne cevi iznosi 1,20 m.

Ukoliko se instalacije paralelno 
vode moraju biti postavqene minimalno 
3,00 m od krajwe ta~ke popre~nog 
profila puta (no`ice nasipa trupe 
puta ili spoqne ivice putnog kanala 
za odvodwavawe) izuzetno ivice 
rekonstruisanog kolovoza ukoliko se 
time ne remeti re`im odvodwavawa 
kolovoza. 

Ne dozvoqava se vo|ewe predmetnih 
instalacija po bankini, po kosinama 
useka ili nasipa, kroz jarkove.

Za sve predvi|ene intervencije i 
instalacije koje se vode kroz zemqi{ni 
pojas (parcelu puta) potrebno je obratiti 
se JP „Putevi Srbije” za pribavqawe 
uslova i saglasnosti za izradu projektne 
dokumentacije, izgradwu i postavqawe 
istih u skladu sa ~l. 14 Zakona o javnim 
putevima (Sl.glasnik RS br101/05) i 
~l.133 stav 14 Zakona o planirawu i 
izgradwi (Sl. glasnik Republike Srbije 
br. 72/2009; 81/2009-ispr; 64/2010-odluka 
US i 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka 
US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka 
US).

Pristup parceli 

Parcela ili privredni kompleks  
koji ~ini jedna ili vi{e katastarskih 
parcela mora imati pristup na put (javna 
povr{ina ili put u posedu privatnih 
lica, sa pravom slu`benosti ili 
sukorisni~kim pravom ili preko duge 
parcele istog vlasnika) .

Najmawa {irina pristupnog puta 
(prolaza) je 6,00 m.

2.2.1. Pravila gra|ewa za sekundarne 
delatnosti

U okviru sekundarnih delatnosti 
mogu}a namena je:

- Industrijska proizvodwa (laka 
industrija)

- Proizvodwa za potrebe 
gra|evinarstva

- Skladi{ta

-  Servisi

-  Uslu`ne i komercijalne 
delatnosti 

-  i druge kompatibilne namene

Stanovawe nije dozvoqeno.

Dozvoqene su slede}e delatnosti:

- Laka industrija (prera|iva~ka) 
obuhvata niz industrijskih grana koje 
svoju proizvodwu baziraju na sredstvima 
za potro{wu. Tu spadaju: prehrambena 
industrija, tekstilna industrija, 
industrija ko`e, gume i obu}e, industrija 
duvana, laka hemijska industrija, 
industrija name{taja kao i fabrike za 
proizvodwu celuloze i papira.

-  Gra|evinarstvo 

- Servisi za popravku vozila i 
mehanizacije

-  Magacinski i skladi{ni prostor

-  Trgovina na veliko i malo

-  Poslovne funkcije i usluge

-  Energetski i komunalni objekti

-  Saobra}ajni terminali, parkinzi, 
gara`e.

Pravila gra|ewa va`e i za privredni 
kompleks koji ~ini jedinstvenu 
funkcionalnu celinu zajedno sa svim 
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prate}im i pomo}nim objektima a koji 
funkcioni{u ili se planiraju na jednoj 
ili vi{e katastarskih parcela koje su u 

istom vlasni{tvu.

 Definisani parametri moraju biti 

zadovoqeni u okviru maksimalnih 

dozvoqenih mogu}nosti pri svakoj novoj 
izgradwi, pri ~emu se svi parametri 
mogu primeniti na:

-  na jednoj parceli, ukoliko se ceo 
privredni kompleks planira na 
jednoj parceli

-  na vi{e katastarskih parcela, 
ukoliko se privredni kompleks 
planira na vi{e  katastarskih 
parcela koje su u istom vlasni{tvu, 
u tom slu~aju se potrebe za 
parkirawem i  ozelewavawem mogu 
zadovoqiti u okviru kompleksa

2.2.2. Laka industrija, gra|evinarstvo, zanatstvo i 
          manufakturna proizvodwa, skladi{ta

PRAVILA 
PARCELACIJE

Minimalna povr{ina parcele….2500 m2

Maksimalna povr{ina nije ograni~ena
Minimalna {irina fronta parcele….25m
Izuzetno na parcelama koje su mawe od dozvoqenih mogu}a je izgradwa pod 
slede}im uslovima:
- da minimalna povr{ina parcele nije mawa od 10 ari za nove objekte ({irina 
fronta 20 m) i 7 ari za izgra|ene objekte gde je mogu}a rekonstrukcija i 
dogradwa do definisanih parametara
- da parcela ima pristup na javni pu
- da se mogu graditi samo poslovni, uslu`ni, javni i komercijalni objekti

PRISTUPI 
PARCELAMA
(KOMPLEKSIMA)

Parcela ili privredni kompleks  koji ~ini jedna ili vi{e katastarskih 
parcela mora imati pristup na put (javna povr{ina ili put u posedu 
privatnih lica, sa pravom slu`benosti ili sukorisni~kim pravom ili 
preko duge parcele istog vlasnika) .
Najmawa {irina pristupnog puta (prolaza) je 6,00 m.
Unutar jednog proizvodnog kompleksa koji ima svoju jedinstvenu parcelu 
saobra}aj se obavqa internim saobra}ajnicama.
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USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA

Indeks/stepen zauzetosti:
-maksimalan indeks/stepen zauzetosti – maksimalno 60%
Ukoliko parcele ~ine jedinstven privredni kompleks istog vlasnika, 
maksimalni indeks zauaetosti se mo`e primeniti na ceo kompleks pri ~emu 
svaka parcela koja predstavqa deo kompleksa mo`e imati ve}i ili mawi 
indeks zauzetosti od planom propisanog.
     
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta za upravne zgrade ili deo objekta do ulice  
Po+P+2 (podrun, prizemqe, 2 sprata)
-maksimalna visina objekta se prilago|ava delatnostima i tehnolo{kim 
potrebama uz po{tovawe pavila za udaqenost od me|a 

Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linija za svaku katastarsku parcelu je prikazana na grafi~kom 
prilogu br.5-Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije.
- Udaqenost objekata (novoizgra|enih ili dogradwe) od bo~nih i zadwe 
granice gra|evinske parcele odre|uje se prema visini objekta tako da iznosi 
najmanje 1/3 visine objekta, kao i minimalnoj {irini slobodnog prostora 
kojok se obezbe|uje protivpo`arni put ali ne mawe od 3,5m 
- Me|usobna udaqenost objekata na susednim parcelama (kompleksima) 
iznosi najmawe visine vi{eg objekta i ne mo`e biti mawa od 3,5 m
- Dozvoqeno je odstupawe ukoliko je susedna gra|evinska parcela 
funkcionalni deo jedinstvenog privrednog kompleksa i ukoliko je to 
uslovqeno tehnolo{kim procesima na susednim parcelama
- Raspored i udaqenost objekata unutar kompleksa (parcele) zavisi od 
tehnolo{kog procesa. Mogu}a je izgradwa objekata u nizu ako to tehnolo{ki 
proces proizvodwe zahteva i ako su zadovoqeni uslovi protivpo`arne 
za{tite

Krovovi:
Kod objekata velikih gabarita preporu~uju se ravni ili kosi krovovi koji 
su minimalnog nagiba 6˚.  

ODVODWAVAWE Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko susednih 
parcela.

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

Obavezno je formirawe nezastrtih zelenih povr{ina na minimalno 20% 
povr{ine parcele odnosno kompleksa.
Ukoliko vi{e parcela ~ini jedinstven privredni kompleks istog vlasnika, 
minimalnih 20% zelenila se mo`e obezbediti na nivou celog kompleksa, 
pri ~emu svaka parcela u kompleksu mo`e imati ve}i ili mawi procenat 
zelenila od planom propisanog, ali se minimum na nivou kompleksa mora 
zadovoqiti.
Za ve} izgra|ene komlekse-parcele u okviru kojih nije obezbe|eno 20% 
zelenila, ne mo`e se dozvoliti izgradwa novih i dogradwa i nadzi|ivawa 
postoje}ih objekata. Izuzetno se mo`e dozvoliti izgradwa, dogradwa 
i nadzi|ivawe u ciqu poboq{awa uslova za{tite `ivotne sredine, u 
obezbe|ewe minimalno 10% zelenih povr{ina.
Obavezno je formirawe za{titne tampon zelene zone u okviru sopstvenih 
privrednih kompleksa (parcela) prema javnim povr{inama, re~noj obali, 
dr`avnom putu i drugim saobra}ajnicama u {irini od minimum 5,0 m. 
Ukoliko postoje objekti izgra|eni sa gra|evinskom dozvolom u tom pojasu, 
zeleni pojas tad prekinuti.



Број	8 11.	09.	2015.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	142

PARKIRAWE Parkirawe putni~kih vozila se reguli{e u okviru pojedina~nih kompleksa 
i to: 1parking mesto na 20 zaposlenih (ili za proizvodni, magacinski i 
industrijski objekat  1parking mesto na 200 m2 korisnog prostora)
Parkirawe teretnih vozila se reguli{e u okviru pojedina~nih komleksa a 
broj parking mesta zavisi od obima vrste transporta za potrebe delatnosti 
kompleksa.
Mogu}e je formirawe zajedni~kog parkinga za vi{e kompleksa u okviru 
koga je neophodno obezbediti potreban broj parking mesta.

INTERVENCIJE 
NA POSTOJE]IM  
OBJEKTIMA

Na objektima zate~enog stanovawa u radnoj zoni mogu}e je samo investiciono 
odr`avawe do privo|ewa prostora planiranoj nameni.  

IZGRADWA 
DRUGIH 
OBJEKATA NA 
PARCELI

Na parceli se mo`e graditi vi{e objekata osnovne i prate}e namene. U 
okviru osnovne namene dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne 
namene (magacini, nadstre{nice, izlo`beni prostor, prostor za postrojewa 
i opremu, infrastrukturni objekti). Mogu}a izgradwa internih saobra}
ajnica i platoa. 

OGRA\IVAWE Parcele se mogu ogra|ivati zidanom ili transparentnom ogradom 
maksimalne visine 2,20 m. Ograde prema javnim povr{inama su prozirne.

2.2.3. Komercijalne i uslu`ne delatnosti,servisi

Pravila gra|ewa se primewuju za svaku gra|evinsku parcelu odnosno kompleks 

koji ~ini jedinstvenu funkcionalnu celinu zajedno sa svim prate}im i pomo}nim 

objektima a koji funkcioni{u kao celina na jednoj ili vi{e katastarskih parcela 

koje su u istom vlasni{tvu i imaju zajedni~ke me|e.

Namena objekata

U ovim zonama je mogu}a izgradwa kompleksa tercijalnih (uslu`nih delatnosti), 

uslu`nog zanatstva, proizvodnog zanatstva, mawih stovari{ta gra|evinskog 

materijala.

Zabraweno je stanovawe, odnosno izgradwa stambenih objekata osim apartmanskih 

jedinica za privremeni boravak.

PRAVILA 
PARCELACIJE

Minimalna povr{ina parcele….600m2
Minimalna {irina parcele….......20m

PRISTUPI 
PARCELAMA

Sve gra|evinske parcele moraju imati pristup na put – javnu povr{inu 
ili put u posedu privatnih lica, sa pravom slu`benosti ili sukorisni~kim 
pravom ili preko druge parcele istog vlasnika.
Najmawa {irina pristupnog puta (prolaza) je 3,50 m.
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USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA

Indeks/stepen zauzetosti:
-maksimalan indeks/stepen zauzetosti na parceli…..60%
Ukoliko parcele ~ine jedinstven privredni kompleks istog vlasnika, 
maksimalni indeks zauaetosti se mo`e primeniti na ceo kompleks pri ~emu 
svaka parcela koja predstavqa deo kompleksa mo`e imati ve}i ili mawi 
indeks zauzetosti od planom propisanog.

-maksimalna spratnost objekta - Po+P+2 (podrum, prizemqe, 2 sprata)
                  
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linija za svaku katastarsku parcelu je prikazana na grafi~kom 
prilogu br.5-Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije.
- Udaqenost objekata (novoizgra|enih ili dogradwe) od bo~nih i zadwe 
granice gra|evinske parcele odre|uje se prema visini objekta tako da iznosi 
najmanje 1/3 visine objekta, kao i minimalnoj {irini slobodnog prostora 
kojok se obezbe|uje protivpo`arni put ali ne mawe od 3,5m 
- Me|usobna udaqenost objekata na susednim parcelama (kompleksima) 
iznosi najmawe visine vi{eg objekta i ne mo`e biti mawa od 3,5 m
- Dozvoqeno je odstupawe ukoliko je susedna gra|evinska parcela 
funkcionalni deo jedinstvenog privrednog kompleksa i ukoliko je to 
uslovqeno tehnolo{kim  procesima na susednim parcelama.

Krovovi i potkrovqa:
Kod objekata mawih gabarita i ve}e spratnosti (poslovni objekti-kule, 
administrativne zgrade i sl.) preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih 
ravni do najvi{e 40˚.  Ukoliko su objekti velikih gabarita i male spratnosti 
(megamarketi, supermarketi, tr`ni centri i sl.), preporu~uju se ravni ili 
kosi krovovi koji su minimalnog nagiba 6˚.  
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m (ra~unaju}i od kote poda 
potkrovne eta`e do ta~ke preloma krovne kosine). Izgradwa mansardnih 
krovova i vi{e potkrovnih eta`a nije dozvoqena. 

ODVODWAVAWE Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko susednih 
parcela.

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

Obavezno je formirawe nezastrtih zelenih povr{ina na minimalno 20% 
povr{ine parcele odnosno kompleksa.
Ukoliko vi{e parcela ~ini jedinstven privredni kompleks istog vlasnika, 
minimalnih 20% zelenila se mo`e obezbediti na nivou celog kompleksa, 
pri ~emu svaka parcela u kompleksu mo`e imati ve}i ili mawi procenat 
zelenila od planom propisanog, ali se minimum na nivou kompleksa mora 
zadovoqiti.
Za ve} izgra|ene komlekse-parcele u okviru kojih nije obezbe|eno 20% 
zelenila, ne mo`e se dozvoliti izgradwa novih i dogradwa i nadzi|ivawa 
postoje}ih objekata. Izuzetno se mo`e dozvoliti izgradwa, dogradwa 
i nadzi|ivawe u ciqu poboq{awa uslova za{tite `ivotne sredine, u 
obezbe|ewe minimalno 10% zelenih povr{ina.
Obavezno je formirawe za{titne tampon zelene zone u okviru sopstvenih 
privrednih kompleksa (parcela) prema javnim povr{inama, re~noj obali, 
dr`avnom putu i drugim saobra}ajnicama u {irini od minimum 5,0 m. 
Ukoliko postoje objekti izgra|eni sa gra|evinskom dozvolom u tom pojasu, 
zeleni pojas tad prekinuti.
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PARKIRAWE Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za novoizgra|ene 
objekte je:
za trgovinu…..1parking mesto na 50m2 prodajnog prostora
za administr.-poslovne objekte….1parking mesto na 60m2 povr{ine
za ugostiteqske objekte….1 parking mesto na 2 stola sa 4 stolice
za hotele….1 parking mesto na 2-10 kreveta zavisno od kategorije 
za {oping molove, hipermarkete….1 parking mesto na 50m2 prodajnog 
prostora.

2.2.4. Ure|ewe zelenih i slobodnih 
povr{ina 

Zelene povr{ine predstavqaju 
zna~ajnu komponentu ekolo{kog sistema 
i jedan je od preduslova kvalitetnijeg 
na~ina `ivqewa.

Potrebno je izvr{iti ure|ewe 
i ozelewavawe slobodnih povr{ina 
(travwaci, ̀ bunasta i visoka vegetacija) 
u skladu sa projektom hortikulturnog 
ure|ewa.

U okviru kompleksa za poslovawe, 
zelenilo treba da bude zastupqeno 
minimalno 20% i to u vidu za{titnog 
pojasa i dekorativne vegetacije uz 
upravne objekte.

Preporu~uje se formirawe 
pojasa visokog zelenila ili dugog 
vegetacijskog perioda, celon du`inom, 
po obodu kompleksa a sve u ciqu umawewa 
direktnih i indirektnih negativnih 
efekata buke, zaga|ewa vazduha i sli~nih 
nastalih proizvodnom delatno{}u. 
Pojas formirati od oblikovanih formi 
stabala (piramidalnih, vaqkastih i 
sl. visokog listopadnog i ~etinarskog 
drve}a).

Razdvajawe sadr`aja unutar 
kompleksa posti`e se ni`om 
dekorativnom vegetacijom i travnatim 
povr{inama. Parking prostore za 
putni~ke automobile potrebno je 
pokriti kro{wama visokog listopadnog 
drve}a, dok kod onih za teretna vozila 
treba voditi ra~una o visini kro{we 
zbog visoke karoserije i manervisawa.

Prostori vezani za trgovinu, 
zanatstvo i ugostiteqstvo sadr`a}
e uglavnom dekorativnu vegetaciju 
sa potrebnim parternim ure|ewem. 
Parkinzi uz ove komplekse tako|e treba 
da su pokriveni kro{wama visokog 
listopadnog drve}a i da su povezani 
sa drvoredima koji prate sve ve}e 
ulazne saobra}ajnice ~ine}i deo mre`e 
zelenila proizvodnog kompleksa. 

Javne zelene povr{ine se ure|uju 
dekorativnim biqnim vrstama. U 
okviru zelenih povr{ina a u skladu sa 
prostornim mogu}nostima dozvoqeno je 
i postavqawe  urbanog mobilijara.

U okviru pojasa za{titnog zelenila 
mogu}e je predvideti izgradwu 
unutra{wih saobra}ajnica, parking 
prostora, portirnice.

Kod planirawa i izgradwe novih 
poslovnih objekata u poslovnim zonama 
potrebno je iskoristiti sve mogu}nosti 
za formirawe novih prate}ih zelenih 
povr{ina kao {to je prostor ispred 
objekata, uli~ni prostor, atrijumski 
prostor, vertikalno zelenilo.

Operater seveso postojawa, 
odnosno kompleksa u kome se obavqaju 
aktivnosti u kojima je prisutna ili 
mo`e biti prisutna jedna ili vi{e 
opasnih materija, u jednakim ili ve}im 
koli~inama od propisanih, du`an je da 
primewuje Seveso II direktivu.

Kod sadwe dendramaterijala voditi 
ra~una o slede}em: 
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- unositi starije sadnice drve}a i 
`buwa od 3 godine na vi{e

-  sadwu obavqati u jesen, pre 
po~etka vegetacionog perioda

- sadnice treba da su rasadni~ki 
odnegovane i razvijene i da se 
transporuje neposredno pre sadwe

- prilikom sadwe voditi ra~una 
da sadnice budu okrenute prema 
istoj strani sveta u kojoj su bile 
u rasadniku i da budu posa|ene do 
iste dubine korenovog drveta  

- sadnice se obavezno moraju 
ankerisati da bi se spre~ilo 
krivqewe ili lomqewe usled 
uticaja vetra

- sadnice `bunastih vrsta saditi 
sa prose~nom gustinom 1kom/1m2 
(u~vr{}ivawe nije potrebno)

-  za sadwu drve}a u drvorede 
potrebno je birati sadnice jednake 
starosti, visine

- sadnice treba da budu udaqene 
najmawe 2,0 m od podzemnih ure|aja 
i instalacija

- kod sadwe dendromaterijala du` 
saobra}ajnica voditi ra~una da se 
ne ometa vidqivost u saobra}aju

-  podizawe travwaka i sadwa 
cvetnih elemenata }e se odvojati 
prema projektu, na  pripremqenom 
terenu 

Potrebno je dostavqati podatke 
za registre izvora zaga|ewa `ivotne 
sredine.

Potrebno je sprovoditi neophodne 
mere za{tite od udesa.

Potrebno je koristiti ekolo{ke 
energente.

Pravno ili fizi~ko lice koje 
degradira `ivotnu sredinu du`no je 
da izvr{i  remedijaciju ili na drugi 
na~in sanira degradiranu `ivotnu 
sredinu u skladu sa projektom sanacije i 
remedacije.

2.2.5. Stanice za snabdevawe gorivom

U okviru kompleksa (parcela) mogu}
a izgradwa  stanice za snabdevawe 
gorivom  Odelewe za planirawe }
e  proceniti potrebu za izradom 
urbanisti~kog projekta  . Stanica mo`e 
sadr`ati: objekat benzinske stanice i 
stanice za TNG; prodavnicu; restoran; 
nadstre{nicu; podzemni rezervoar 
za gorivo; ostrva sa automatima; 
autoperionicu; manipulativni i parking 
prostor.

Za izgradwu benzinskih stanica 
va`e slede}i uslovi:

-  moraju se osigurati svi u~esnici 
u saobra}aju, za{titi `ivotna 
sredina, sprovesti za{tita od 
po`ara i eksplozija i da objekat 
bude veli~inom i polo`ajem 
prilago|en okolini

- minimalna povr{ina parcele 
za benzinsku stanicu je 20 ari, a 
kompleks mora imati dva pristupa 
(ulaz i izlaz) na javnu saobra}
ajnicu

- maksimalna spratnost objekta 
benzinske stanice je Pr+1 
(prizemqe, sprat)

-  maksimalni indeks zauzetosti je 
30%

-  za izgradwu stanica samo za te~ni 
gas minimalna povr{ina je 10 ari

-  u okviru kompleksa obezbediti 
minimalno 20% nezastrtih 
zelenih povr{ina

-  pri izgradwi benzinskih stanica 
posebnu pa`wu posbetiti merama 
za{tite podzemnih voda od 
eventualnog izlivawa motornih 
goriva

2.3. IMPLEMENTACIJA PLANA

Dono{ewe ovog plana omogu}ava 
izdavawe informacije o lokaciji i 
lokacijske dozvole.
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Plan detaqne regulacije „Proizvo-
dno-poslovne zone'' u Le{nici je izra|en 
u skladu sa odredbama Zakona o planirawu 
i izgradwi (Sl. glasnik Republike 
Srbije br. 72/2009; 81/2009-ispr; 64/2010-
odluka US i 24/2011, 121/2012 i 42/2013-
odluka US) i va`e}im podzakonskim 
aktima.

Plan sadr`i tekstualni deo koji 
se objavquje u „Slu`benom listu grada 
Loznice” i grafi~ke prikaze izra|ene u 
4 primerka koje svojim potpisom overava 
predsednik Skup{tine Grada Loznice.

 Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objavqivawa u „Slu`benom listu 
Grada Loznice”.

2.4. SMERNICE ZA ZA[TITU 
@IVOTNE SREDINE

Prilikom gradwe na predmetnom 
podru~ju a potom i prilikom kori{- 
}ewa objekta, neophodno je uva`avati sve 
elemente `ivotne sredine i primewivati 
mere kojima se ne}e pogor{ati  zate~eno 
stawe

Predmetnim planom se defini{u 
mere za{tite `ivotne sredine u skladu 
sa va`e}im zakonima.

Shodno va`e}im propisima iz 
oblasti za{tite `ivotne sredine, za 
zahvate u prostoru  definisane posebnim 
propisima, potrebno je podneti zahtev 
nadle`nom organu za utvr|ivawe potrebe 
procene uticaja na `ivotnu sredinu.

2.5. PRELAZNE I ZAVR[NE OD-
REDBE PLANA

Plan detaqne regulacije  „Proizvo-
dno-poslovne zone” u Le{nici, bi}e  
izra|en u analognom i digitalnom 
obliku, gde }e se posle potpisivawa 
i overe, ~uvati u Skup{tini grada, 
Odeqewu za planirawe i izgradwu i u 
J.P. ,,URBOPLAN,, u Loznici  

B. GRAFI^KI DEO

1. Izvod iz PGR-a za naseqeno mesto 
Le{nica

2. Obuhvat plana                                                                        
R 1 : 2500

3. Vlasni~ki status zemqi{ta                                              
R 1 : 2500
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R 1 : 2500
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