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     1. УВОД 
 

 
       Дугорочна концепција организације, уређења и грађења на подручју Бање 
Ковиљаче регулисана је Планом генералне регулације за насељено место Бања 
Ковиљача ( Сл. лист Града Лозница, бр. 3/2011). 
       Овим урбанистичким планом предвиђа се просецање, односно изградња Нове 
улице у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи. Један од приоритета плана 
је унапређење уличне мреже на датом простору, као и несметан приступ 
грађевинским парцелама. 
         Циљ израде плана је разграничавање површина јавних намена од површина 
других намена.  
 
 
            2.0. Правни и плански основ 
 
      Правни и плански основ за израду и доношење концепта урбанистичког плана 
за изградњу Нове улице у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи чине: 
 
       - Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 

81/2009 – испр; 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/3013 – одлука УС и 
50/2013 – одлука УС); 

       - Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл. 
гласник Републике Србије бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011); 

       - Одлука о изради Плана детаљне регулације за Нову улицу у насељу Георги 
Димитрова у Бањи Ковиљачи, бр. 06-17/10-18-10 од 19.11.2010.год.; 

       - Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице у насељу Георги 
Димитрова у Бањи Ковиљачи (бр. Сл./ 2010 од 18.11.2010. године). 

       Плански основ за израду и доношење концепта урбанистичког плана за 
изградњу Нове улице у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи је: 

        - План генералне регулације Бање Ковиљаче (Сл. лист Града Лозница 
3/2011). 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
-ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА- 

  
           3.0. Извод из усвојеног концепта Плана детаљне регулације за изградњу 

Нове улице у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи  
 

   За предметно подручје је донета Одлука о изради Плана детаљне регулације за 
Нову улицу у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи, бр. 06-17/10-18-10 од 
19.11.2010.године. 
      Предметно подручје се налази у К.О. Бања Ковиљача и обухвата 6.84.02 ха. 
Налази се изван главног центра насеља и досад није било предмет детаљне 
разраде. 
    Према Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, 
простор обухваћен овим планом је дефинисан као зона породичног становања 
изван главног центра насеља, која делимично прелази у планинско побрђе, 
карактеристично по пољопривредној производњи. 
      Уређивање простора у оквиру граница Плана базира се на дефинисању 
простора од јавног интереса, подизању стандарда становања и коришћења 
простора, као и унапређењу нивоа инфраструктурне опремљености. 
      Према Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, 
предметно подручје је дефинисано као зона породичног становања ниских густина 
изван главног центра насеља. Терен је стрм и брдовит. Објекти су 
слободностојећи са окућницом, на прелазу у пољопривредно и шумско земљиште. 
Просечна спратност изграђених објеката је П+Пк, средњег бонитета. Постоји и 
велики број приземних и помоћних објеката, и то су углавном најстарији објекти, 
лошег бонитета.  
    На овом простору не постоји чврста матрица. Развојни потенцијал овог подручја 
огледа се првенствено у развоју инфраструктуре и мреже локалних путева, затим 
у развоју сеоског туризма, као и у развоју производње, нарочито воћарства, 
пчеларства, лековитог биља, итд.  
Na predmetnom podru~ju formirana je povoqna umereno kontinentalna klima sa 
relativno toplim i sun~anim letima, dugim trajawem sijawa sunca i umerenim 
zimama. Prose~na godi{wa temperatura vazduha u Bawi Koviqa~i kre}e se oko 
11.5 0S, pri ~emu sedam meseci (april - oktobar) imaju prose~nu temperature 
vazduha iznad 100S, dok su ostali meseci ne{to hladniji sa temperaturom ispod 
100S. Januar je najhladniji mesec sa prose~nom temperaturom vazduha od 0.30S, a 
jul je najtopliji mesec sa prose~nom temperaturom vazduha od 21.30S. Srazmerno 
tople zime kao i toplija jesen od prole}a ukazuju da na klimu Bawe Koviqa~e 
pored lokalnih fizi~ko geografskih ~inilaca uti~u i vla`ne vazdu{ne mase.  
Tropskih dana u proseku је oko 30  godi{we, a letwi dani  se  pojavquju od marta 
do novembra meseca. U toku godine javqa se u proseku 77 dana sa mrazom. 
Apsolutni maksimum temperature vazduha u Bawi Koviqa~i iznosi 40,00S, a 
registrovan je u avgustu, dok je apsolutni minimum temperature vazduha 
zabele`en u februaru - 23,40S. Sredwa godi{wa relativna vla`nost vazduha 
iznosi 75,4%. U periodu od oktobra do januara meseca relativna vla`nost 
vazduha je visoka i iznosi preko 80%. Najmawa vrednost relativne vla`nosti 
vazduha javqa se u aprilu mesecu - oko 68% dok je ista samo neznatno vi{a u julu i 
avgustu - oko 69%. Sredwa godi{wa obla~nost se kre}e oko 6,1 desetine 
pokrivenosti neba. Najni`a je u toku jula, avgusta i septembra i u proseku kre}e 
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od 41-44%. U Bawi Koviqa~i u proseku imamo 126 tmurnih dana i 62 vedra dana 
godi{we (u julu i avgustu). Stvarno trajawe osun~avawa na podru~ju Bawe 
Koviqa~e je znatno ni`e u odnosu na potencijalno osun~avawe za istu geografsku 
{irinu i godi{we iznosi u proseku 2029 sati. Najdu`e prose~no trajawe sijawa 
sunca javqa se julu (oko 288 sati) a minimum je u decembru (oko 55 sati). Iako su 
planine koje se pru`aju ju`no i jugoisto~no od Bawe Koviqa~e relativno niske 
(Gu~evo 779m, Borawa 881m, Jagodwa 923m), wihov uticaj se uz sadejstvo planinskih 
masiva sa leve strane toka reke Drine, odra`ava zna~ajno na karakteristike 
godi{we ru`e vetrova za meteorolo{ku stanicu Bawa Koviqa~a. Preovla|uju}i 
vetrovi su iz pravca jugozapada (ЅW) i severoistoka (NE). Sredwi godi{wi broj 
dana sa jakim vetrom u Bawi Koviqa~i iznosi oko 35 dana.  

Површине под шумом налазе се у северном делу обухвата и заузимају 14,12% 
укупне површине обухвата. Пољопривредне површине заузимају 34,64% укупне 
површине обухвата. Правила уређења и грађења за ову насељску целину 
дефинисана су посебном тачком у садржају овог плана.   

  Земљиште у оквиру границе плана намењује се за: 
            
        1.  Површине јавне намене: 
             - саобраћајна мрежа са комуналним инсталацијама; 
             - површине јавног зеленила и шума 
        2.  Земљиште за остале намене, 
              - површине намењене становању; 
              - површине под шумом. 
 

     Саобраћајна повезаност и приступ парцелама на овом подручју одвија се преко 
улице Жикице Јовановића, која се пружа у правцу североисток-југозапад у оквиру 
обухвата плана, и преко улице Георги Димитрова у истоименом насељу, у 
југозападном делу обухвата. Мрежа локалних путева не постоји или је у веома 
лошем стању.  

        План подразумева уклапање планиране уличне мреже у постојеће улице и 
атарске путеве и прилагођавање планираним наменама земљишта, као и 
конфигурацији терена. Обезбеђује се колски приступ свим планираним 
садржајима.               

        У области водне инфраструктуре задржавају се постојећи цевоводи, осим у улици 
Хајдук Вељка, где се мења ПЕХД цевовод НД32мм. У осталим улицама не постоји 
мрежа, па је планирано да се изгради мрежа одговарајућих пресека. Такође је 
потребно предвидети одговарајући број пожарних хидраната. Пошто је подручје 
плана у широј зони санитарне заштите, дозвољене су активности које не загађују 
подземље неким агенсима, а то је прописано Планом генералне регулације за 
насељено место Бања Ковиљача у коме су дефинисане зоне заштите, као и 
ограничења и мере заштите које су дате у Одлуци о одређивању зона санитарне 
заштите бр. 1/98 који је објављен у Сл. Листу Општине Лозница.  
      Енергетску инфраструктуру чини постојећа мрежа ниског напона са СКС – 
кабловима, с тим да се постојеће светиљке са живиним сијалицама замене новим 
светиљкама са натријумским сијалицама снаге према фотометријском прорачуну 
у пројекту. Остала постојећа НН мрежа за напајање постојећих објеката се 
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задржава  у постојећем стању обзиром да је недавно изграђена и да не смета 
планираној новој улици. За напајање нових објеката и јавну расвету уз планиране 
нове улице предвиђена је нова надземна НН линија са самоносивим кабловским 
снопом и водом уличне расвете на АБ стубовима. Прикључак нове линије је 
предвиђен из ТС ,,Грабик,, са постојећег надземног НН вода изведеног СКС –ом. 
      Не планира се изградња нове ТТ мреже, нити реконструкција постојеће. У 
случају потребе за измештањем постојећих ТТ каблова обратити се ,,Телеком 
Србија,,АД. 
 

        
    Сл. 1 – Угао Ул. Жикице Јовановића и                                Сл. 2 – Планирана Улица Нова 2 
                 планиране Нова 1 
 
   У оквиру припреме Kонцепта плана, поднети су захтеви надлежним органима и 
организацијама и предузећима овлашћеним да утврђују услове и дају податке од 
значаја за коришћење и уређење простора за који се припрема израда 
урбанистичког плана. 
 

       1.   ЈКП " Топлана", Лозница 
       2.   Телеком Србија, П.Ј. Лозница 
       3.   Ј. П. " Водовод и канализација", Лозница 
       4.   " Лозница гас" ДД, Лозница 
       5.   Ј. П. "Електроподриње", Лозница 
       6.   Дирекција за развој Бање Ковиљаче, Бања Ковиљача 
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ПЛАНСКИ ДЕО 
 
                 1.0. Основ за израду плана 
                 
      План је израђен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
Нову улицу у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи, бр. 06-17/10-18-10 од 
19.11.2010.год. Плански основ за израду и доношење концепта урбанистичког 
плана за изградњу Нове улице у насељу Георги Димитрова у Бањи Ковиљачи је 
План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист Града 
Лозница 3/2011). 
          

       2.0. Опис границе обухвата плана 
 

    Обухват плана детаљне регулације за изградњу Нове улице у насељу Георги 
Димитрова у Бањи Ковиљачи захвата површину од 6.84.02 ха. Граница се креће 
левом страном улице Жикице Јовановића, југоисточним делом к.п. 1243, 3108/3, 
прелази на десну страну улице и иде југозападном међом к.п. 1311/3, 1311/2/3, 
1311/10, 1311/11, 1311/12, 1311/13, 1311/9, 1311/8, 1311/7, прелази преко  к.п. 
1306/12, 1306/11, 1306/5, 1306/19, 1306/3, 1306/18, 1306/1, западном међом к.п. 
1306/39, 1309/1, 1309/3, северозападном и северном међом к.п. 1341/3, 1341/5, 
1388/4, 1337/7, 1337/6, 1337/5, 1337/4, 1337/3, 1337/2, 1337/1, источном међом к.п. 
1314/5, до северне међе к.п. 1316/1, 1316/4, 1329/2, прелази преко к.п. 1329/1, 
1328, северном међом к.п. 1327, 1321/9, 1321/2, 1321/1, 1321/6, где прелази и спаја 
се са левом страном улице Жикице Јовановића. Све парцеле су у К.О. Бања 
Ковиљача. У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева 
парцела на граф. приказу „Обухват плана“, важи обухват из графичког приказа. 
 
 
           3.0. Правила уређења 
         
                  3.1. Концепција уређења и карактеристичне грађевинске зоне и 
целине   
             
Простор обухваћен планом припада ТНЦ13, и дефинисан је као зона породичног 
становања ниских густина изван главног центра насеља.                                                        
Инжењерско-геолошкe и хидрогеолошкe oдлике терена условиће одређена 
ограничења у погледу изградње простора, пошто се предметни простор налази у 
зони умиреног клизишта. На просторима са већим нагибима терена потребно је 
извести детаљна истраживања терена у циљу утврђивања начина изградње и 
услова експлоатације објеката. 
 
                 3.2. Планирана намена земљишта              

  
      Основна концепција просторног уређења проистекла је из намена површина и 

услова утврђеним Планом генералне регулације Бање Ковиљаче, а условљена је 
постојећим стањем и природним условима, као и садржајима у непосредном 
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окружењу. Грађевинске парцеле у обухвату плана су у великој мери изграђене, 
али није завршена парцелација стамбених улица и површина јавне намене, па је 
велики број грађевинских парцела остао без решеног приступа (са јавне 
површине). Овим планом би се омогућила изградња улица адекватне ширине са 
којих би био могућ приступ свим грађевинским парцелама у обухвату плана.   
     За потребе израде овог Плана Д.О.О. „ Паштрићанац“ из Ваљева урадило је 
елаборат о инжењерскогеолошко – геотехничким условима. „ На основу изведених 
истражних радова, извршена је инжењерскогеолошка рејонизација терена и 
дате су одговарајуће препоруке које треба имати у виду приликом израде 
Плана. Цео простор Плана је сврстан у два рејона, са различитим условима 
градње. Мисли се, пре свега, на морфолошке услове и услове стабилности 
терена. Инжењерскогеолошки услови су у оквиру Рејона I релативно повољни, 
тако да се на простору Плана могу градити објекти различитих намена, уз 
извесна ограничења у подрејону  I овог рејона. Рејон II обухвата простор који је 
неповољнији за градњу у односу на Рејон I, пре свега неповољнијих, 
морфолошких услова и нижег степена стабилности терена.“  

      Највећа површина обухвата простора планирана је за породично становање са 
једним стамбеним објектом на парцели. Унутар грађевинског подручја, у складу са 
постојећим саобраћајницама, односно атарским путевима који се задржавају, 
планира се мрежа улица. Са постојећих и планираних саобраћајница обезбедиће 
се приступ формираним грађевинским парцелама. Објекти породичног становања 
претежно су формирани на нагнутом терену, те је с тога потребна пејзажна 
обрада слободних површина. При њиховом озелењавању треба да буду 
заступљене врсте високог листопадног и четинарског дрвећа, разноликог шибља, 
пузавица и цвећа. Зеленило, због конфигурације и нестабилности терена, треба 
да има снажан коренов систем, који добро веже земљу и спречава њен одрон и 
спирање (липа, граб, брест, храст, јавор, багрем, бор, јела, руј, дрен, глог и сл.). 
Најстрмији потези и шкарпе обрадиће се отпорном вегетацијом која има основну 
функцију заштите од спирања и ерозије.   

 
   3.3. План регулације површина јавне намене   
 

         Планом су утврђене површине јавне намене, и то су саобраћајнице унутар 
граница плана и зелене површине. 

        Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница. Оне 
су дефинисане координатама осовинских тачака које су дате на графичком 
приказу бр. 5 - План саобраћаја, регулације и нивелације. 

  
   3.4.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке границе парцела               

 
    Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, 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 
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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 једне или више постојећих парцела; 
            - све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор; 
      - новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара 

дефинисаних за одређени 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 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 посебан тип изградње и намену.                                                                   
     Постојеће парцеле код којих је затечено стање да имају површину испод 

минималне површине парцеле дефинисане за одређени тип изградње, као и 
парцеле од којих се узима за планирану површину јавне намене, па тиме остају 
испод минималне потребне површине, могу бити грађевинске парцеле. Такође, у 
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.      

  
                3.4.2. Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 
     
   На графичком прилогу бр.6 - План површина јавне намене, дат је приказ 
површина јавне намене.  
 
Биланс површина јавне намене и површина за остале намене 
Површине за јавне намене Површина (м2) 
Саобраћајне површине 7989 
Шуме 1260 
Површине за изградњу 4410 
Јавно зеленило 780 
УКУПНО 14439м2 (21,1%) 
 
Површине за остале намене Површина (м2) 
Шуме 3717 
Површине за изградњу 50246 
УКУПНО 53963м2 (78.9%) 
 
У обухвату плана су формиране јавне површине у укупној површини од 14439м2 
од делова следећих парцела: 1243, 1306/1, 1306/3, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/9, 
1306/11, 1306/15, 1306/16, 1306/18, 1306/19, 1306/25, 1306/39, 1306/39, 1308, 
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1309/1, 1309/2, 1309/4, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1313, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 
1314/4, 1314/5, 1316/5, 1317/1, 1318/3, 1318/4, 13191, 1319/2, 1320, 1321/1, 1321/9, 
1329/4, 1337/2, 1337/7, 1337/8, 1337/9, 1337/10, 1337/12, 1341/1, 1341/4, 1341/5, 
1341/7, 1341/8, 3108/3. 

    
        Сво преостало земљиште је земљиште остале намене и његова површина 
износи  53963м². Парцелација и препарцелација осталог земљишта се спроводи 
према правилима наведеним у тачки 4.0., уз поштовање правила грађења, 
дефинисана овим планом.  
  
       План препарцелације јавних површина није предвиђен овим планом због 
могућих промена у положају регулационих линија које би морале бити накнадно 
утврђене и проверене израдом додатне техничке документације и геомеханичких 
истраживања терена на којима су планиране јавне површине, а услед 
потенцијалних појава клизања. 
 
        На основу последњег става члана 28. Закона о планирању и изградњи да 
"када се урбанистичким планом намена земљишта мења тако да нова намена 
захтева битно другачију парцелацију план детаљне регулације може садржати и 
план парцелације" додатно проистиче законом утврђена необавезност плана у 
погледу (пре)парцелације.  

 
3.4.3. Власнички статус земљишта  

         
               Табела 3.  Парцеле у КО Бања Ковиљача 
 
Редни 
број 

Број 
парцеле 

Површина(м²) Власник Намена 

1 део3108/3 331 РС Град Лозница улица 

2 део 1243 977 РС Град Лозница улица 

3 1306/1 297 Гоебел Зорица пољопривредно 
земљиште

4 део1306/3 118 Андрић Добро неплодно 

5 1306/4 553 Савић Милорад породично 
становање

6 1306/5 399 Андрић Милојка и Марко породично 
становање

7 део1306/9 99 Неговановић Александар, 
Драгољуб и Цветко

неплодно 

8 1306/11 473 Јовичић Душан породично 
становање

9 део1306/1
2 

514 Миланов Олга, Јовичић 
Жељко и Миланов Ивана

породично 
становање 

10 1306/15 487 Савић Петко породично 
становање

11 1306/16 759 Савић Милан  и Савић Гора породично 
становање

12 1306/17 496 Гоебел Зорица породично 
становање
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13 1306/18 493 држалац Соконовић Благоје породично 
становање

14 1306/19 495 Вагурић Ратко породично 
становање

15 део1306/2
5 

68 Јанковић Катарина пољопривредно 
земљиште 

16 1306/39 703 Ецкерт Зорица пољопривредно 
земљиште

17 1308 1677 РС Комарчевић Витомир породично 
становање

18 1309/1 7136 РС Комарчевић Бранивоје, 
Даница и Марија, Павловић 
Гордана и Комарчевић 
Цветко

пољопривредно 
земљиште 

19 1309/2 790 РС Комарчевић Даница пољопривредно 
земљиште

20 1309/3 609 РС Комарчевић Даница пољопривредно 
земљиште

21 1309/4 676 РС Ђурић Милош пољопривредно 
земљиште

22 13010 293 држалац Комарчевић 
Цветко

породично 
становање 

23 1311/2 560 РС Владић Станка пољопривредно 
земљиште

24 1311/3 1131 Владић Раденко породично 
становање

25 1311/4 1297 РС Андрић Божидар пољопривредно 
земљиште

26 1311/5 1464 РС Андрић Божидар пољопривредно 
земљиште

27 1311/6 1696 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

28 1311/7 471 РС Јовичић Жељко пољопривредно 
земљиште

29 1311/8 321 РС Андрић Божидар пољопривредно 
земљиште

30 1311/9 1473 РС Васић Драга пољопривредно 
земљиште

31 1311/10 500 РС Дејановић Бранка пољопривредно 
земљиште

32 1311/11 500 РС Андрић Божидар пољопривредно 
земљиште

33 1311/12 549 РС Трифуновић Бранко пољопривредно 
земљиште

34 1311/13 548 РС Трифуновић Бранко пољопривредно 
земљиште

35 1313 4323 држалац Максимовић 
Србобран и Катарина и 
Ковачевић Ружица

пољопривредно 
земљиште 

36 1314/1 3365 РС Ковачевић Милутин, 
Олга и Малешевић Витомир 

породично 
становање 

37 1314/2 619 РС Милинковић Верица породично 
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становање
38 1314/3 726 РС Милинковић Видосава породично 

становање
39 1314/4 1648 држалац Максимовић 

Србобран и Катарина и 
Ковачевић Ружица

пољопривредно 
земљиште 

40 1314/5 7055 држалац Максимовић 
Србобран и Катарина и 
Ковачевић Ружица

пољопривредно 
земљиште 

41 део1315 300 држалац Максимовић 
Србобран и Катарина и 
Ковачевић Ружица

шумско 
земљиште 

42 1316/1 561 РС Пантелић Божидар породично 
становање

43 1316/4 577 држалац Пантелић Живојин породично 
становање

44 1316/5 224 РС Пантелић Божидар пољопривредно 
земљиште

45 1317/1 604 РС Пантелић Илинка пољопривредно 
земљиште

46 1317/2 563 РС Пантелић Илинка пољопривредно 
земљиште

47 1317/3 527 РС Лазаревић Винка пољопривредно 
земљиште

48 1317/4 601 РС Главоњић Олгица породично 
становање

49 1317/5 626 РС Пантелић Свето породично 
становање

50 1317/6 122 РС Пантелић Свето пољопривредно 
земљиште

51 1318/1 882 РС Пантелић Петар породично 
становање

52 1318/2 397 РС Пантелић Свето породично 
становање

53 1318/3 288 РС Пантелић Свето пољопривредно 
земљиште

54 1318/4 11 РС Пантелић Петар пољопривредно 
земљиште

55 1318/5 35 РС Пантелић Свето пољопривредно 
земљиште

56 1319/1 374 РС Врачевић Милена, 
Драгићевић Олга, Симовић 
Мара и Пантелић Весна

породично 
становање 

57 1319/2 370 РС Пантелић Милутин породично 
становање

58 1319/3 310 РС Пантелић Душан породично 
становање

59 1319/4 190 РС ПантелићДушан неплодно 

60 1319/5 306 држалац Ђурђевић Будимир породично 
становање

61 1320 209 држалац Град Лозница неплодно 

62 1321/1 467 држалац Белић-Јусић породично 
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Сунчица становање
63 1321/2 482 РС Бјелчевић Зоран и 

Михаиловић Стоја
породично 
становање 

64 1321/6 17 држалац Белић-Јусић 
Сунчица

породично 
становање 

65 1321/9 323 РС Бјелчевић Зоран и 
Михаиловић Стоја

пољопривредно 
земљиште 

66 1327 373 РС Перић Живорад, Перић 
Милка и Перић Дејан

породично 
становање 

67 део 1328 372 држалац Крстић Ђорђе породично 
становање

68 део1329/1 482 Бибић Горан породично 
становање

69 1329/2 594 држалац Крстић Милорад пољопривредно 
земљиште

70 1329/4 37 држалац Крстић Ђорђе пољопривредно 
земљиште

71 део 1340 57 РС Град Лозница улица 

72 1341/1 736 РС Виторовић Александар и 
Радовановић Светлана

породично 
становање 

73 1341/2 453 РС Павловић Зоран и 
Павловић Предраг

породично 
становање 

74 1341/3 250 РС Николић Љиљана пољопривредно 
земљиште

75 1341/4 60 држалац Радовић Ристуша неплодно 

76 1341/5 600 држалац Радовић Ристуша породично 
становање

77 1341/7 462 држалац Радовић Ристуша пољопривредно 
земљиште

78 1341/8 114 држалац Радовић Ристуша пољопривредно 
земљиште

79 1337/1 495 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

80 1337/2 645 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

81 1337/3 599 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

82 13374 607 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

83 1337/5 586 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

84 1337/6 577 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

85 1337/7 515 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

86 1337/8 475 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

87 1337/9 1354 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 
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88 1337/10 954 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

89 1337/12 501 РС Деспотовић Верица пољопривредно 
земљиште

90 1338/4 449 држалац ЈП „Дирекција за 
управљање и развој“

пољопривредно 
земљиште 

 
              Укупна површина обухвата износи  68402м². 
 
               3.4.4. Povr{ine jавнe намене и површине за остале намене 
 
     Планом су површине јавне намене разграничене од површина за остале намене. 
Од целих и делова постојећих парцела, образоваће се парцеле са површинама 
јавне намене, према графичком прилогу бр. 6, План површина јавне намене. 
        Површине јавне намене: 
        - саобраћајнице, цела парцела бр. 1318/4, 1311/6, 1309/2, 1341/7, 1341/8, 1341/4, 
1337/9, делови парцела бр. 1243, 1308/3, 1311/4, 1313, 1341/1, 1309/2, 1309/1, 1308, 
1306/39, 1306/1, 1306/25, 1306/18, 1306/3, 1306/16, 1306/19, 1306/4, 1306/5, 1306/9, 1306/11, 
1314/4, 1317/1, 1316/5, 1329/4, 1320, 1318/3; 
       - површине јавног зеленила, део парцеле бр. 1311/5 
       - површине под шумом чији је власник-корисник ЈП Дирекција за развој и 
управљање Бања Ковиљача, цела парцела 1338/4, делови парцела 1337/2, 
1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/6, 1337/7.  
        Остало грађевинско земљиште су површине намењене за породично 
становањe и шуме у приватном власништву. 
        У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на 
графичком приказу „План површина јавне намене“, важи графички приказ. 
 

     3.4.5. План нивелације 
 
      Терен у обухвату има надморску висину од 144,50м до 160м. Преовлађујућа 
кота терена је 154м. Нивелете коловоза су усклађене са постојећим тереном и 
постојећим улицама. Подужни нагиби саобраћајница су од 1,5%6% до 6,9%. 

        У плану нивелације дате су коте прелома нивелете осовине саобраћајница и 
нагиб нивелете. 

                                                                                                                                                             
          3.5. Планирана мрежа комуналне инфраструктуре 
 
         3.5.1. Електроенергетска мрежа   

 
     Постојећа мрежа ниског напона са СКС – кабловима се задржава се, с тим да 
се постојеће светиљке са живиним сијалицама замене новим светиљкама са 
натријумским сијалицама снаге према фотометријском прорачуну у пројекту. 
Остала постојећа НН мржа за напајање постојећих објеката се задржава  у 
постојећем стању обзиром да је недавно изграђена и да не смета планираној 
новој улици. 
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       За напајање нових објеката и јавну расвету уз планиране нове улице   
предвиђена је  нова надземна НН линија са самоносивим кабловским снопом и 
водом уличне расвете на АБ стубовима висине 9 м и светиљкама јавне расвете за 
натријумске сијалице. Линија ниског напона и расвете је планирана у левој 
регулационој линији са просечним распоном око 30 м. Распоне између стубова 
пројектовати према дозвољеним распонима за одабрани пресек СКС-а и 
фотометријском прорачуну расвете за минималну средњу осветљеност 15 lx.  
     Прикључак нове линије је предвиђен из ТС ,,Грабик,, са пoстојећег надземног  
НН вода изведеног СКС –ом како је дато у графичком прилогу. 
 

                 3.5.2.  Хидротехничка инфраструктура  
 
                 3.5.2.1. Водоводна мрежа 

 
  Постоји улична водоводна мрежа у улицама и то: 
  - у улици Хајдук Вељка ПЕХД цевовод НД 32мм – мења се постојећи 

цевовод; 
  - у улици Жикице Јовановића ПЕХД цевовод НД 110мм – задржава се 

постојећи; 
  - у улици Нова 5 и улици Георги Димитрова НД 63мм – задржава се 

постојећи; 
  - у улици Нова 2 ПВЦ цевовод НД 90мм – задржава се постојећи цевовод. 
 У осталим улицама не постоји мрежа, па је планирано да се изгради мрежа 

одговарајућих пресека. Такође је потребно предвидети одговарајући број 
пожарних хидраната. 

 
            3.5.2.2. Канализациона мрежа 

   
       Постоји улична фекална канализациона мрежа у улицама и то по општем 

систему.  
                - ул. Нова 2 – задржава се постојећи цевовод; 
            - ул. Георги Димитрова и Нова 5 цевовод НД 200мм – задржава се постојећи 

цевовод. 
      У осталим планираним не постоји. Цело подручје је подељено у два слива, и то: 

слив према улици Жикице Јовановића и слив према улици ЈНА. Није дозвољено 
отпадну воду испуштати у околни простор. Обавезно планирати и изградити 
кишну канализациону мрежу, како би се прешло на сепаратни систем каналисања. 

 
            3.5.2.3. Кишна канализациона мрежа 
 

        Не постоји улична кишна канализациона мрежа. Топографски, подручје плана 
може се поделити у два сливна подручја. Једно припада сливу Јакића поток, а 
друго безименом потоку. Приликом пројектовања анализирати величину слива. 
Интензитет падавина усвојити 150 л/с.ха., како би се димензионисао цевовод. 
Такође анализирати и планирати одвођење дренажних вода из делова који су 
подложни клижењу земљишта.  
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                                3.5.3. ТТ мрежа 
 

      Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,,АД, ради тачног 
обележавања трасе постојећих ТТ каблова. У близини трасе ТТ каблова радове 
изводити строго ручно. У свему се придржавати издатих услова, који су саставни 
део овог плана. Не планира се изградња нове мреже, нити реконструкција 
постојеће. У случају потребе за измештањем постојећих ТТ каблова обратити се 
,,Телеком Србија,,АД.                  

                     3.5.4. Гасификација 
 
     У зони обухвата подручја изградње предметне улице изграђен је  
дистрибутивни гасовод разних пречника дуж коловозне траке или у земљаном 
(зеленом) појасу. Изграђен гасовод је у радном стању (под притиском), и приказан 
је на графичком прилогу. Приликом пројектовања и реконструкције предметног 
паркиралишта, морају се поштовати дати  технички услови:  
          - није дозвољена изградња објеката високоградње у појасу ширине 3,0 м, 
око трасе гасовода, односно по 1,5 м 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. 
          - у случајевима када се гасовод поставља у трупу пута или улице, као у овом 
случају, при реконструкцији или изградњи улице, морају се предузети мере 
заштите гасовода од оштећења, вршењем ручног откопа у појасу ширине 1,0 м око 
осе гасовода и без употребе тешких радних машина при откопу дубљем од 0,5 м 
од коте завршног слоја коловоза, односно употребе радних машина за набијање 
тла, чија је радна ширина мања од 1,5 м. 
         - дистрибутивна мрежа дуж улице и код прелазака преко исте је положена на 
дубини од 1,0 м од коте тла до горње изводнице гасовода, а кућни гасни 
прикључци су на дубини 0,6 м, са уграђеном обележавајућом траком. Ако се 
радови на изградњи или реконструкцији путева или улица или инсталација 
уграђених у трупу улице изводе на већој дубини, гасовод се претходно мора 
заштитити профилисаним армирано-бетонским елементима од механичких и 
других оштећења. 
        - 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 20 
степени Целзијуса. 
       - при паралелном вођењу водоводних или канализационих цеви са гасоводом, 
минимално међусобно растојање је 0,5 м. У изузетним случајевима може бити и 
мање, али не мање од 0,2 м, уз предузимање мера заштите гасовода од 
оштећењa 
          - 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 (водовод, 
канализација и други) са гасоводом, минимално светло растојање износи 0,2 м, уз 
предузимање мера заштите гасовода од оштећења; 
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           - у подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем 
радова или других разлога, које би угрозило безбедност гасовода, кидањем или 
било каквим механичким оштећењем, морају се предузети одговарајуће мере 
заштите;                     
     - подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове настале 
оштећењем гасовода и друге трошкове санације последица насталих оштећењем 
гасовода. 
                     
                  3.5.5. Топлификација 

               
      У обухвату плана нема инсталација ЈКП "Топлана-Лозница" и не планира се 
проширење инсталација на предметним локацијама. 

        
               3.6. Заштита градитељског наслеђа       
 

      На простору предметног плана нема евидентираних или заштићених објеката 
споменика културе и природе. Такође, простор не обухвата заштићене кутурно – 
историјске целине. 

     Уколико би се у току радова на планом предвиђеном простору наишло на 
археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и 
да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.    
 

         3.7. Мере за заштиту  животне средине 
 

     Заштита животне средине подразумева поштовање општих мера заштите 
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа 
утврђених Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 и 72/2009), Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (Сл. галсник РС бр. 135/2004 и 88/2010) и условима надлежних органа и  
институција. 
 
       Мере заштите имају за циљ спречавање угрожавања животне средине и 
здравља људи, тако што ће негативне утицаје на животну средину у оквиру 
планског подручја свести у границе прихватљивости. Делатности које се могу 
одвијати на парцелама породичног становања треба да задовоље еколошке и 
функционалне критеријуме, односно да обезбеде задовољавајућу удаљеност од 
суседне парцеле или намене, пречишћавање отпадних вода, безбедно одлагање 
отпадака као и спречавање свих видова загађивања тла, подземних вода и 
ваздуха. 
        На основу анализе стања животне средине просторних односа предметне 
локације са својим окружењем, планираних активности у планском подручју, 
процењених могућих значајних негативних утицаја на квалитет животне средине, 
утврђене су следеће мере заштите: 
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                 3.7.1. Мере заштите воде 
 
     При изградњи објеката и планиране инфраструктуре, посебну пажњу треба 
посветити заштити простора око објеката, ископом темељне јаме при бетонирању 
и одговарајућем пројектовању и изградњи канализационе и водоводне мреже, 
уколико постоји потреба за тим. Обавезно предвидети изградњу затвореног 
система за одвођење отпадних вода, због спречавања загађивања земљишта и 
подземних вода. Пошто је подручје плана у широј зони санитарне заштите 
изворишта Зеленица, дозвољене су само оне активности које не загађују 
подземље неким агенсима. То је прописано Планом генералне регулације за 
насељено подручје Бања Ковиљача, у коме су дефинисане зоне заштите, као и 
ограничења и мере заштите које су дате у Одлуци о одређивању зона санитарне 
заштите бр 1/98, који је објављен у Сл. листу општине Лозница.  
 
                 3.7.2. Мере заштите ваздуха и заштите од буке 
 
   Праћење квалитета ваздуха као основни предуслов за постизање законског 
стандарда, подразумева мониторинг квалитета животне средине. У подгледу 
заштите од буке, треба обезбедити услове за смањење штетног утицаја применом 
изолационих материјала, који ће онемогућити продор буке у животни и радни 
простор.    
              
                 3.7.3. Мере заштите земљишта 
 
        Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са 
посебним законима, обезбедити одговарајући начин прикупљања и поступања са 
отпадним материјалом. 
       Канте за примарно одлагање смећа и отпада, планирани су за постављање у 
оквиру сваке појединачне локације у оквиру индивидуалних парцела породичног 
становања.  
     Трајно депоновање и одлагање отпадних материја било каквог отпада на  
предметној локацији и изван специјалних судова је забрањен.       
   У непосредној близини обухвата Плана, изван обухвата са северозападне 
стране, постоји нерегулисано корито Јакића потока. Потребно је, у склопу заштите 
од штетног дејства воде, планирати регулацију овог потока, како би се спречила 
ерозија терена и поткопавања стрмих делова терена и стварања услова за појаву 
клизишта. 
                                                                                                                                                           
                 3.7.4. Мере за рационалну потрошњу енергије 
 
    Гасификацијом зоне рационализована је потрошња енергије и истовремено је 
смањено загађивање из индивидуалних ложишта и малих котларница. 
       Најзначајнији извори обновљиве енергије који би се могли користити на 
предметном простору су: енергија Сунца, ветра и други видови. Потребно је 
урадити одговарајуће програме којима ће се стимулисати и подржавати пројекти 
коришћења нових и обновљивих извора енергије. 
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               3.7.5. Мере заштите од пожара 
 
    Ради заштите од пожара, омогућава се приступ ватрогасним возилима до свих 
објеката, у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве 
и окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног 
ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95). 
        Обезбедити одговарајући капацитет и проток воде за спољашњу хидрантску 
мрежу цевног развода.  

   
                   3.7.6. Мере заштите од елементарних непогода 
 
       Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и 
услова за изградњу објеката, обезбеђени су основни услови проходности у случају 
зарушавања објеката. Све нове објекте пројектовати према условима из сеизмике 
и са постављеним громобранским инсталацијама.  
 
                  3.8. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
      Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и 
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском 
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере: 
       - приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној 
оријентацији објеката( јужна страна); 
       - користити квалитетне савремене термоизолационе материјале приликом 
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани 
материјали, дрво, трска и др.); 
     - у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и 
декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;  
    - постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 
фасадне, кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то 
дозвољавају; 
     - код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског 
система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 
      
    
              4.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1.  Општа 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, односом објекта 
према објектима на суседним парцелама, индексом или коефицијентом 
изграђености, индексом и степеном искоришћености. 
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    Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели, 
дефинишу се тако да не представљају сметњу функционисању објекта на 
парцели, да омогућују несметано постављање инфраструктурне 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). 
   За сваку парцелу дефинисана су растојања грађевинске линије објеката од 
регулационе линије која су приказана у графичком прилогу бр. 5 „План саобраћаја, 
регулације и нивелације“. 
    Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима 
простора у статусу површина јавне намене морају се уклонити. 
       Грађевински елементи (еркери, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то: 
      - на делу објекта према предњем дворишту 1,20м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
         -  на делу објекта према бочном дворишту претежно северне орјентације 
(северне, североисточне и северозападне)– 0,60м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
             - на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне орјентације 
(јужне, југоисточне и југозападне)– 0,90м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
             - на делу објекта према бочном дворишту претежно западне и источне 
орјентације– 0,60м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља; 
            - испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако 
се задовољи услов да минимално растојање од испада до границе парцеле 
износи 2,5м, а у случају да је објекат постављен на грађевинској линији удаљеној 
2,5м од границе суседне парцеле, испади на објектима нису дозвољени; 
           - на делу објекта према задњем дворишту – 1,20м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 
            - испади према задњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди 
минимално растојање објекта до суседне наспрамне парцеле.    
     Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако 
је грађевинска линија 3,00м увучена у односу на регулациону линију и ако 
савлађују висину до 0,9м. Степенице које савлађују висину преко 0,9м улазе у 
габарит објекта.  
    Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни до 
максималне висине дефинисане Правилима грађења, при чему максимална кота 
слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода поткровља.  
 
   Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности 
задржавају се, с тим да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у 
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циљу формирања новог корисног простора. Na postoje}im objektima mogu}e je 
izvr{iti slede}e intervencije: 
-nadgradwu novih eta`a uz uslov da se to u~ini na na~in da se nadgradwom ne 
ugrozi stati~ka sigurnost objekta; 
-nadgradwu krova iznad ravne terase objekta; 
-rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog korisnog 
prostora; 
-rekonstrukcija fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne izolacije; 
- zatvarawe balkona i lo|a; 
-dogradwa objekta; 
-dogradwa vertikalnih komunikacija; 
-pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u stambeni 
prostor pod uslovom da novoformirana stambena povr{ina u|e u obra~un 
koeficijenta izgra|enosti; 
-sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta; 
-sanaciju i rekonstrukciju instalacija; 
Sve intervencije na objektu mogu se izvesti pod slede}im uslovima: 
-nadgradwe i dogradwa objekta mo`e se izvesti do maksimalnih urbanisti~kih 
parametara propisanih ovim planom; 
-u slu~aju kada su u postoje}em stawu na parceli ispuweni svi parametri ne 
dozvoqava se dogradwa ili nadgradwa objekata; 
- dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambeni prostor, uz uslov da se 
formirawe novog korisnog prostora izvr{i u postoje}em tavanu bez pove}awa 
visine objekta i promene geometrija krova i da novoformirana povr{ina u|e u 
obra~un koeficijenta izgra|enosti; 
-rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 1,6m 
mereno od kote poda do preloma kosine krova; 
-u ciqu boqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora 
(osvetqewe,izlazi na terase ili lo|e i sl.) mogu se formirati krovne baxe sa 
maksimalnom visinom od 2,2 m mereno od kote poda potkrovqa do prelomne linije 
baxe. 
Nije dozvoqeno pove}awe broja staмбених јединица prilikom nadzi|ivawa 
objekata више од броја предвиђених планом.  
Dozvoqeni su radovi na poboq{awu energetske sanacije fasada ili krova 
(naknadno postavqawe spoqne, zamena i dopuna postoje}e toplotne izolacije, 
postavqawe solarnih kolektora i sl.). 
Ukoliko se naknadno obezbe|uje pristup podrumu sa spoqa{we strane objekta, 
isti se mo`e obezbediti iskqu~ivo iz zajedni~kih prostorija i sa sopstvene 
parcele. 
Dogra|eni deo objekta ne sme da predstavqa smetwu u funkcionisawu postoje}eg 
dela objekta, kao i objekata na susednim parcelama.  
Dogradwa elemenata komunikacija-liftova i stepeni{ta, dozvoqava se kod svih 
objekata pod uslovom da predmetna intervencija ne ugro`ava funkcionisawe i 
stabilnost postoje}eg i objekata na susednim parcelama. Svi elementi 
vertikalnih komunikacija moraju biti za{ti}eni od spoqnih uticaja i izvedeni na 
sopstvenim parcelama. Izuzetak od ovog pravila se mo`e odobriti samo u slu~aju 
potrebe obezbe|ewa rampe za pristup hendikepiranim licima. Ove rampe mogu 
biti postavqene i u zonama izme|u regulacione i gra|evinske linije ukoliko u 
objektu `ive hendikepirana lica.  
Дозвољава се дogradwa na otvorenim terasama i zatvarawe balkona, lo|a i 
terasa. Dogra|ivawem se ne sme naru{iti odnos prema susednim objektima, tj. 
prema pravilima o minimalnim rastojawima objekata i pravilima za gra|ewe. 
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У погледу услова 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 и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама тако што ће се на свим пешачким прелазима висинска 
разлика између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака. 
 
4.2.  Посебна правила грађења за објекте 
 
        Правилима грађења дефинисани су услови и елементи урбанистичке 
регулације у процесу имплементације урбанистичког плана. 
      Овим правилима одређују се основни елементи за пројектовање и изградњу 
објеката. Простор обухваћен планом припада ТНЦ13, и дефинисан је као зона 
породичног становања ниских густина изван главног центра насеља. Инжењерско-
геолошкe и хидрогеолошкe oдлике терена условиће одређена ограничења у 
погледу изградње простора, пошто се предметни простор налази у зони умиреног 
клизишта. На просторима са већим нагибима терена потребно је извести детаљна 
истраживања терена у циљу утврђивања начина изградње и услова експлоатације 
објеката.  
 
     4.2.1. Породично становање ниских густина изван главног центра насеља,  
 
                           1) Урбанистички показатељи 
 
               - макс. индекс изграђености на парцели...........1,0 
               - макс. степен искоришћености на парцели......30% 
               - макс. спратност главног објекта....................... П+1+Пк 
               - макс. висина главног објекта: до коте слемена 12м, до коте венца 9м  
                - макс. спратност помоћног објекта....................... П 
               - макс. висина главног објекта: до коте слемена 5м, до коте венца 4м                 
               - мин. % зелених површина............................... 30% 
               - максималан број стамбених јединица је 4 стамбене јединице   
                                                                                                                                             
                           2) Правила парцелације 
                 
                  Минимална површина парцеле: 
                - за слободностојеће објекте...........500м² 
                - за двојне објекте.............................600м²(2х300м²) 
                
                    Минимална ширина парцеле: 
                - за слободностојеће објекте...........12м 
                - за двојне објекте.............................24м 
 
             Правила грађења из тачке 4.2.1. примењивати и за постојеће парцеле код 
којих је затечено стање да имају површину испод минималне површине парцеле 
дефинисане за одређени тип изградње, као и за парцеле од којих се узима за 
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планирану површину јавне намене, па тиме остају испод минималне потребне 
површине. 
 
            Препоручује се, у случају да се изградња врши на великој парцели, да се 
изврши парцелација и одреди парцела минималне површине за изградњу објекта 
намењеног породичном становању. Све грађевинске парцеле морају имати 
приступ на јавну површину. Најмања ширина приступног пролаза - пута је 2,5м. 
 
                           3) Хоризонтална регулација 
 
                Грађ. линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком 
прилогу бр. 5. План саобраћаја, регулације и нивелације. 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне 
границе суседне грађ. парцеле: 

-за слободностојеће објекте 
   на делу бочног дворишта северне орјентације....1,5м 
   на делу бочног дворишта јужне орјентације.....2,5м 
-за двојне објекте   .....4,0м 
 

Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних 
објеката: 

-за слободностојеће објекте  ...4,0м 
-за двојне објекте   .....5,0м 

Минимално растојање два објекта на парцели...4,0м 
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле...10м 
 
                        4) Кровови и поткровља 
 
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40°. 
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 
 
                        5) Одводњавање 
 
Одводњавање атмосферских вода са објекта није доѕвољено преко суседних 
парцела. 
                                                                                                                                                                    
                        6) Паркирање 
 
         За стамбене објекте, паркирање возила мора се регулисати у оквиру 
парцеле, и то једно паркинг место или гаражно место по једној стамбеној 
јединици. Неопходан паркинг, односно гаражни простор, мора се обезбедити 
истовремено са изградњом објекта. 
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                       7) Ограђивање парцела 
 
       Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90м 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м. 
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од сусуедне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40м, која се може постављати на 
подзиду, 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. Врата и капије на уличној 
огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
                                                                                                                                                                 
                     8) Посебни услови изградње 
 
       У елаборату о инжењерско геолошко – геотехничким условима дати су услови  
израде плана који се разликују у појединим рејонима, па ће у даљем тексту бити 
дати услови за сваки рејон посебно. 
 
Услови градње у Рејону I 
Генерално се може рећи да терен у оквиру овог рејона нејвећим делом испуњава 
услове за урбанизацију и градњу, тако да се може омогућити градња планираних 
садржаја на простору овог рејона. Обзиром на релативно уједначене услове 
урбанизације, избор микролокације за поједине садржаје диктирају, пре свега, 
урбанистичка решења, пошто грађа терена не утиче битно на избор појединих 
микролокација на којима би се градили објекти. 
Нивелационо решење не захтева веће захвате, односно засецање и насипање, 
обзиром на релативно благ нагиб терена у оквиру овог рејона. Нивелациона 
решења ће захтевати мање обиме радова, првенствено мања насипања терена у 
зони објеката и приступних путева. Градња мањих стамбених објеката 
(индивидуалних кућа) је повољна при чему треба имати у виду услове и препоруке 
дате у елаборату о инжењерско геолошко – геотехничким условима. Приликом 
дефинисања геотехничких услова темељења мањих објеката могу се користити 
параметри тла дати за поједине литолошке чланове, с тим да се приликом 
темељења објеката обезбеди одговарајући геотехнички надзор. Укопани делови 
објеката треба да буду заштићени од плитких процедних вода дренажама и 
хидролозолацијом. Коте подова објеката је пожељно издићи изнад коте терена, а 
испод подова треба уграђивати некохерентне, песковито - шљунковите 
материјале, који би имали функцију подних дренажа, односно, да би спречили 
капиларно влажење објеката. За више фазе пројектовања већих објеката или 
израду главних грађевинских пројеката већих објеката, неопходно је спровести на 
одабраним микролокацијама детаљна инжењерскогеолошка – геотехничка 
истраживања, ради дефинисања услова пројектовања и грађења. Кроз детаљна 
геотехничка истраживања, нарочито је потребно утврдити могуће појаве 
диференцијалних слегања, дефинисати вредности дозвољеног оптерећења тла и 
усагласити их са вредностима дозвољених слегања, дефинисати услове 
извођења радова и неопходне друге параметре. 
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Изградња саобраћајница је повољна, пошто се ради о релативно хомогеним 
карактеристикама подтла које је изграђено од глиновитог тла. Изградња 
саобраћајница захтева насипање некохерентним материјалом. Насипање треба 
вршити песковито-шљунковитим и дробинским материјалом уз одговарајућу 
припрему подтла. Насути материјал треба збијати до захтеване вредности за 
тампонске и насуте слојеве. 
Изградња других инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
електро и птт водови, топловоди и сл.) зависи од дубине њиховог укопавања. 
Плитко укопавање је повољније. Услови извођења радова, у великој мери су 
везани за присуство подземних вода у време извођења радова. 
Због сезонски високог нивоа подземне воде у јужним деловима овог рејона, 
неопходно је обезбедити адекватне мере површинске одводње и заштите од 
капиларног влажења објеката. То је најоптималније решити израдом одговарајућег 
система површинске одводње. Уколико се врши дубље укопавање објеката, 
обавезна је заштита укопаних делова од подземних вода одговарајућом 
хидроизолацијом и дренажом. Потребно је обезбедити добро дренирање терена, 
како би се спречило веће заводњавање у зони објекaта. Услед склоности 
глиновитог тла ка промени отпорно - деформабилних својстава при промени 
влажности, треба обезбедити добру површинску одводњу. Све површинске и 
отпадне воде (воде из олука и слично), треба прихватити и контролисано извести 
у одговарајући реципијент (систем кишне канализације). 
 
Подрејон I1 
Део терена уз саму ивицу долинских страна јаруга је издвојен као посебан 
подрејон I1. Све препоруке дате за рејон I важе и овде. Подрејон је посебно 
издвојен јер припада делу терена који може бити захваћен процесима 
нестабилности у случају даљег развоја процеса јаружања и клизања на долинским 
странама јаруга. Због тога је овај део терена сврстан у условно стабилне, па 
самим тим и у условно погодне делове терена за градњу. Објекте треба 
максимално удаљити од ивица косина јаруга. Градња објеката у овом подрејону 
захтева детаљнију анализу стабилности терена испод локације ових објеката, 
односно долинских страна јаруга, геотехничке услове фундирања и сл. 
 
Услови градње у Рејону II 
Градња објеката у овом рејону је неповољнија, како због морфолошких услова, 
односно већег нагиба терена, тако и због ниског степена стабилности и појава 
клизања терена на долинским странама. Градња објеката у оквиру овог рејона 
захтева претходна детаљна геотехничка истраживања, затим санацију терена 
како би се евентуално простор привео градитељској намени, већи обим 
нивелационих радова, пре свега, засецање терена, осигурање косина засека на 
адекватан начин и тд. У овом делу терена обавезна су детаљна геотехничка 
истраживања пре издавања локацијске дозволе, ради провере стабилности 
терена на конкретној микролокацији, а затим и евентуалне примене мера заштите 
и осигурања објекта, утврђивања услова темељења објекта и сл. Пожељно је 
извршити детаљна геотехничка истраживања простора овог рејона и детаљније 
сагледати услове градње објеката. Због различитих морфолошких услова, 
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степена стабилности и процеса јаружања у оквиру овог рејона издвојена су и 2 
подрејона. 
Што се тиче услова урбанизације у подрејону II1, они зависе, пре свега, од 
развоја активних процеса јаружања и суфозије, због могућег напредовања појава 
јаружања, нижег степена стабилности и гравитирања површинских и подземних 
вода. Зато је пожељно предвидети мере на спречавању процеса јаружања и 
суфозије кроз уградњу каменог набачаја, дренажа, заштите од површинских вода 
и регулације њихове одводње. 
У подрејону II2, најоптималније решење је не планирати градњу објеката, већ га 
предвидети за зелене површине, односно површине за пољопривредну 
делатност. Степен стабилности овог простора је могуће повећати спречавањем 
развоја процеса јаружања, регулацијом потока, заштитом од површинских и 
подземних вода и сл. 
 
Закључак елабората о о инжењерско геолошко – геотехничким условима је да су 
инжењерскогеолошки услови су у оквиру рејона I релативно повољни, тако да се 
на простору плана могу градити објекти различитих намена, уз извесна 
ограничења у подрејону I овог рејона. Рејон II обухвата простор који је 
неповољнији за градњу у односу на Рејон I, пре свега због неповољнијих, 
морфолошких услова и нижег степена стабилности терена. 
За нивое пројеката у оквиру рејона који су означени као условно стабилни и 
условно стабилни до нестабилни терени, за све објекте потребно је изводити 
детаљна геотехничка истраживања ради утвђивања услова њиховог пројектовања 
и грађења. На овим деловима терена, као најоптималније решење препоручују се 
допунска геотехничка истраживања, ради прецизнијег дефинисња услова градње 
на њима, пре свега због провере стабилности терена и одабира најоптималнијих 
микролокација објеката. Да би се то могло извести, неопходно је обезбедити 
адекватне геодетске подлоге тих делова терена. 
У подрејону II2 је забрањена изградња и планирана је намена шумско земљиште. 
 
       Забрањује се изградња тј. издавање локацијске дозволе док се не ураде 
детаљна геотехничка испитивања на следећим катастарским парцелама у 
КО. Бања Ковиљача: 1306/1, 1306/39, део 1306/17, део 1306/25, део 1308, део 
1309/1, 1310, део 1309/2, 1309/3, 1341/2, 1341/3, део 1340, 1341/5, 1337/8, 1337/7, 
1337/6, 1337/5, 1337/4, 1337/3, 1337/2, 1337/1, део 1337/9, 1341/4, део 1341/1, део 
1341/7, део 1337/12, део 1337/10, део 1314/5, део 1313, део 1314/1, део 1314/4, 
1317/1, део 1317/2, део 1317/3, 1316/1, 1316/4, део 1316/5, 1329/1, 1329/2, део 
1328, део 1327. 
      Такође, услед утицаја активног клизишта на кп. бр. 1312 и 1311/1 које се 
налазе изван обухвата плана у јужном делу забрањује се изградња тј. 
издавање локацијске дозволе на кп. бр. 1311/2, 1311/3, 1311/8, 1311/9, 1311/10, 
1311/11, 1311/12, 1311/13 КО Бања Ковиљача, док се не спроведу детаљна 
геотехничка истраживања на кп. бр. 1312 и 1311/1 КО Бања Ковиљача. 
        У случају неусаглашености бројева наведених парцела  из текстуалног и 
графичког приказа важи графички приказ бр. 7 „План намене површина“ тј. 
графички приказ бр. 6 „План саобраћаја, регулације и нивелације“. 
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     4.2.2. Шуме 
 

          1) Шуме могу да садрже следеће зоне: 
 
- zonu pasivne rekreacije udaqenu od glavnih saobra}ajnica najmawe 200-250 m. 

U ovim zonama planirati osnovnu opremu ({etne i planinarske staze, rekreacione 
livade i sl.) Dozvoqeni kapacitet podru~ja je 1-3 posetioca/hektaru. Maksimalno 
u~e{}e zastrtih i izgra|enih povr{ina je 2,5%. 

- zonu aktivnog odmora koja mo`e da sadr`i dodatnu opremu (biciklisti~ke 
staze, trim sta`e, igrali{ta za decu, restoran). Dozvoqeni kapacitet podru~ja je 
5-9 posetioca/hektaru. Maksimalno u~e{}e zastrtih i izgra|enih povr{ina je 5% 
ukupne povr{ine zone. 

- zonu sa te`i{tem rekreacionih aktivnosti (zone sa sportskim objektima, 
hoteli, moteli). Dozvoqeni kapacitet podru~ja je 100 posetioca/hektaru. Ova zona 
ne mo`e da zauzme vi{e od 5% ukupne teritorije predmetne {ume sa odnosom 
zastrtih, izgra|enih povr{ina i zelenih povr{ina unutar ove zone od 60 : 40%. 
Deo {ume mo`e da bude i parkovski ure|en. 

 
2) Pristupa~nost 
 
Obezbediti laku pristupa~nost iz naseqenih mesta, parkirali{ta locirati na 

glavnim prilazima {umi, te`iti da kroz kompleks {ume bude obezbe|eno samo 
pe{a~ko kretawe, za locirawe novih staza koristiti postoje}e {umske puteve. 
Mre`a puteva treba da omogu}i kru`no kretawe razli~itih du`ina sa primarnim, 
sekundarnim i tercijalnim stazama i obezbediti neophodne staze za snabdevawe 
objekata. 

 
3) Vegetacija 
 
Te`iti slede}im odnosima: otvorene povr{ine 15-20%, poluotvorene 10-15% i 

zatvorene povr{ine 65-70%. 
Te`iti formirawu strukturno raznorodnih vi{espраtnih sastoјina planirati 

du`e trajawe oplodwe, izbor preovla|uju}ih vrsta drve}a i {ibqa treba da 
odgovara prirodnoj potencijalnoj vegetaciji, duz staza i na rekreacionim 
livadama koristiti raznovrsniji izbor vrsta drve}a i {ibqa, na mestima gde je to 
mogu}e formirati vizurne ta~ke (iz {ume i unutar {ume). 

Pri rekonstrukciji i podizawu novih za{titnih {uma planirati sadwu 
pionirskih vrsta na klizi{tima i erodiranom zemqi{tu, a zatim planirati 
postepenu zamenu oviх pionirskih vrsta vrstama koje odgovarajau prirodnoj 
potencijalnoj vegetaciji stani{ta. 

 
4) Dozvoqeni radovi u postoje}im {umama 
 
Kr~ewe unutar {uma je dozvoqeno u slede}im slu~ajevima: radi promene vrste 

drve}a ili uzgojnih oblika, otvarawe rekreacionih livada, otvarawe vizura, 
izgradwa razli~itih tipova staza, izgradwa objekata koji slu`e gazdovawu 
{umama i izgradwa rekreacionih objekata i sаnitarne se~e gde se podrazumevaju 
kao mere nege {ume. 

Radi obnove postoje}eg i stvarawa novog fonda po`eqne su slede}e 
intervencije: pretvarawe monokultura u me{ovitu {umu, sadwa `buwa naro~ito 
na ivici {ume, sadwa dekorativnog drve}a i {ibqa. 
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5) Uslovi za izgradwu objekata 
 
Izgradwa novih objekata u funkciji prioritetnog kori{ћewa, ako postoje 

pojedina~ni stambeni objekti na {umskom zemqi{tu se zadr`avaju ali nije 
dozvoqeno wihovo pro{irewe, popravka i dogradwa. Пla}a se jednokratna 
naknada za ise~enu {umu u visini desetostruke vrednosti {ume. Nadoknada se 
upla}uje na ra~un javnog preduze}a koje gazduje {umom. 
 
4.2.3.  Јавне зелене површине 
 
      Део парцеле 1311/5 предвиђен је као јавна зелена површина на којој треба 
планирати један или више пешачких и колских пролаза, ради приступа парцелама, 
а у складу са потребама власника истих. На истом простору планирати изградњу 
мањег дечијег игралишта са справама за игру деце и мањим игралиштима за игру 
(базени са песком, тобогани, кућице и сл.). Предвидети озелењавање јавне зелене 
површине.  Уколико је то mogu}e postavqati nove drvorede. Predvideti sadwu 
{kolovanih sadnica. Сagledati moгu}nost formirawa travnih ba{tica sa 
drvoredом i sadwu uskladiti sa sinhron planom. Treba postaviti {titnike oko 
debаla i za{titi sadne jame. Najmawe rastojawe izme|u sadnica je 5,0 m i треба 
predvideti sadwu {kolovanih sadnica. 

 
      5.0. Мреже и објекти инфраструктуре 
 
      5.1. План саобраћаја 
  
             Урбанистички параметри за изградњу саобраћајница 
 
        У границама обухвата планиранe су саобраћајницe чији су елементи 
профилација и регулација дефинисани на листу бр. 5  - План саобраћаја,  
регулације и нивелације.  
      Приступ парцелама на овом подручју одвија се преко улице  Жикице 
Јовановића, која се пружа у правцу североисток-југозапад у оквиру обухвата 
плана, и преко улице Георги Димитрова у истоименом насељу, у југозападном 
делу обухвата. Мрежа локалних путева не постоји или је у веома лошем стању.  
       План подразумева уклапање планиране уличне мреже у постојеће улице и 
атарске путеве и прилагођавање планираним наменама земљишта, као и 
конфигурацији терена. Обезбеђује се колски приступ свим планираним 
садржајима. Профили стамбених и сабирних улица су ширине од 5 до 7 метара. 
     За посматрано подручје рађена су геомеханичка истраживања и на основу њих 
одређене карактеристике терена које су приказане као посебне зоне од повољних 
геоморфолошких терена до зона активног клизишта и које условљавају  начин 
коришћења терена у појединим зонама. 
        На основу геомеханичких показатеља ул. Нова 2, део ул. Нова 5 и  ул. Нова 3 
- крак О3-О4-О5 се налазе у зони I морфолошки погодној за градњу, па те улице 
не захтевају неке посебне услове при пројектовању и градњи. 
       На основу геомеханичких показатеља део ул.Нова 1, ул. Нова 4 и  ул. Нова3 - 
крак О5-О6 и О4-О6 као један део ул. Нова 5 се налазе у зони I1 као условно 
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стабилној за градњу, па су за те улице  при пројектовању и  градњи неопходна 
детаљна геомеханичка истраживања уз претходну санацију и припрему терена у 
циљу заустављања процеса суфозије и јаружања. 
      Све улице радити за лако до средње тешко саобраћајно оптерећење са 
савременим коловозним застором на одговарајућој подлози. 
 
        Na grafi~kom prilogu бр. 5 Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije 
prikazane su minimalne {irine regulacije saobra}ajnica, a ukoliko ima 
mogu}nosti one mogu biti i {ire. U slu~ajevima kada se radi o strmom potencijalno 
nestabilnom terenu kao {to je ovde slu~aj, a  gde postoji visinska razlika izme|u 
kota puta i kote susednih parcela orijentaciona {irina  putnog pojasa regulacije 
se defini{e kao: 
1. Kolsko-pe{a~ke ulice (bez izgradwe trotoara)  
D=B+2x1,00+2x1,5x|Δh| gde je D-{irina putnog pojasa, B-{irina kolovoza za 
odgovaraju}u kategoriju puta(мин 3,0м), 1,00-minimalna {irina rigola ili bankine, 
|Δh|-apsolutni iznos razlike visinskih kota puta i susedne parcele. Ovo va`i za 
sve visinske razlike s tim da bi se za visinske razlike do 3m pri izradi puteva 
radile kosine useka ili nasipasa nagibom 1:1,5, a za ve}e visinske razlike je 
potrebna izrada potpornog zida kao sastavnog dela puta. 
2. Ulice sa predvi|enom izgradwom trotoara 
D=B+2хТ+2x0,50+2x1,5x|Δh| gde je D-{irina putnog pojasa, B-{irina kolovoza za 
odgovaraju}u kategoriju puta(мин 3,0м),Т-planirana {irina trotoara; 0,50-
minimalna {irina  bankine, |Δh|-apsolutni iznos razlike visinskih kota puta i 
susedne parcele. Ovo va`i za sve visinske razlike s tim da bi se za visinske 
razlike do 3m pri izradi puteva radile kosine useka ili nasipasa nagibom 1:1,5, a 
za ve}e visinske razlike je potrebna izrada potpornog zida kao sastavnog dela 
puta. 
U ovom slu~aju, dozvoqeno je odstupawe regulacione linije koja je ucrtana u graf. 
prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije. Dozvoqeno je odstupawe u 
odnosu na regulacionu liniju definisanu planom u slu~aju kada realizacija 
planirane saobra}ajne povr{ine zbog konfiguracije terena to zahteva, zbog 
eventualnih klizi{ta, nestabilnosti tla, veoma strmog terena i kada je potrebno 
definisati druga~iju regulacionu {irinu od planirane, po{to se ista utvrdi 
izradom neophodne tehni~ke dokumentacije (generalni projekat, idejni projekat i 
sl.). 
Ukoliko saobra}ajnica nije formirana u nazna~enoj regulacionoj {irini, prilikom 
izdavawa lokacijske dozvole po{tova}e se slede}e pravilo: 
-od osovine planirane saobra}ajnice, nane}e se po polovina regulacione {irine 
na obe strane i te linije }e biti planirane regulacione linije, 
-u odnosu na tako planiranu regulacionu liniju definisa}e se gra|evinska linija. 
                                                                                                                                                                   
          5.2. Правила уређења и грађења комуналне инфраструктуре 
 

       5.2.1. Електроенергетска мрежа - Правила грађења 
         
                           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.                  
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      - 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 телекомуникационим 
кабловима, потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу; 
      - вертикално растојање енергетских кабловских водова за напоне 250V према 
земљи од телекомуникационих кабловских водова, мора да износи најмање 30см;  
      - растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих 
цеви, мора да износи најмање 50см;  
       - полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено; 
   - при укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима 
канализације, мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30 см 
чисти размак); 
       - паралелено  вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда, не 
треба да се врши на размаку мањим од 50см од спољне површине објекта под 
земљом;  
       - кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м;   
     - дуж кабловске трасе се одређује заштитни коридор ширине 1м, у којем је 
забрањена градња објеката и сађење високог растиња;  
       - по полагању водова у ров, обавезно извршити катастарско уплањење трасе. 
 
             Надземне инсталације  
 
    - приликом пројектовања надземне НН мреже испоштовати у погледу 
сигурносне висине и сигурносне удаљености на месту укрштања са 
високонапонским водом, према члановима 155. до 158. “Правилника о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 
од  1kV до 400 kV (Сл. Лист СРЈ бр. 18/92);  
     - распоне између стубова пројектовати према дозвољеним распонима за 
одабрани пресек СКС-а и фотометријском прорачуну расвете за минималну 
средњу осветљеност 15 lx;  
     - нова стубна места пројектовати у јавним површинама тако да не ометају 
приступ објектима и парцелама;  
    - нова стубна места се изузетно могу пројектовати и у приватним парцелама уз 
сагласност корисника уз услов да не ометају приступ објектима и парцелама; 
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   - нове кућне прикључке пројектовати подземно или надземно, искључиво 
самоносивим кабловским снопом до кабловске прикључне кутије на фасади 
објекта. 
                                                                                                                                                  
                 5.2.2. Водоводна мрежа - Правила грађења 
 
        - Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже; 
        - трасу прилагодити конкретним условима на терену; 
        - истражни радови се не предвиђају; 
        - измештање постојеће инфраструктуре се не предвиђа; 
        - извршити увођење у катастар подземних инсталација;          
        - објекат је сталан;  
        - није дозвољена градња у зони од по 0,5м са обе стране водовода (укупно 
коридор 1м);  
        - при изградњи у зони цевовода, ископ вршити ручно; 
        - дубина цевовода је већа од 1,2м; 
        - при паралелном вођењу водовода, минимално растојање је 0,5м; 
        - мерење потрошње на 2м од регулационе линије.  
       - на парцели власника, поставити прикључни водомерни шахт, на удаљењу од 
максимално 3м, одакле се врши прикључење. Пројекат и сам прикључак изводи 
ЈП „Водовод и канализација“.  
 
                 5.2.3. Канализациона мрежа - Правила грађења 
                       
         - Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему;  
    - како је зона у којој се гради мрежа индивидуално становање, то је густина 
становања 100ЕС/ха; 
       - ширина заштитног  појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00м (по 
2,50м са једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није 
дозвољено грађење објеката било које врсте, сем путне привреде 
иинфраструктуре. Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, 
гаса и сл.;         
       - код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински 
размак од 0,55м и то под углом од 90° или тупим углом; 
      - кућне прикључке решавати у складу са условима на терену, појединачно или 
групно. На парцели власника, поставити прикључни шахт од кога се води отпадна 
вода до градске мреже; 
       - као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила 
и за одговарајуће услове уградње;                                                                                                
        - сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на 
терену; 
    - минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30м, где је Д 
спољашњи пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру 
регулације улице (путно земљиште) приликом копања рова за асфалт, бетон и сл., 
одбацује се на једну страну или утовара у камионе и одвози на депонију, а земља 
из ископа на другу;              
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        - лево и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1,0м, чиме се 
постиже то да ископана земља не оптерећује страну рова како не би изазвала 
обрушавање у ров; 
      - минимална ширина градилишта је 6,0м. Код већих дубина ископа потребна је 
и већа ширина радилишта;                                                                                                        
        - 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; 
         - интнзитет падавина 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 преме 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 je етапна (фазна) изградња;  
        - пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски 
колектор; 
       - саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора 
се поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. 
Лист СФРЈ 63/80), пратећим правилницима; 
         - одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје 
надлежни орган Општине; 
         - нивелацију терена извршити према стању  постојеће улице или другог 
земљишта; 
      - обавезно да се пре почетка радова инвеститиор обрати посебним захтевом 
за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова; 
          - ископ и затрпавање у близини каблова изводи искључиво ручно; 
      - на делу улице са асфалтним коловозним застором попречни прелаз 
цевовода поставити обавезно подбушивањем без пресецања асфалта;  
      - на делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са 
заменом материјала у профилу улице;  
         - опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25цм са обе 
стране шире од ширине ископа рова;  
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         - збијеност завршног слоја мора износити 80 МПа;  
         - збијеност проверити испитивањем кружном плочом;                                                
        - извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП 
Дирекције за развој и управљање Бање Ковиљаче, која ће писмено одобрити 
враћање коловозног застора у првобитно стање;  
     - на делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног 
коловозног застора исто тако испитати узорак асфалтне мешавине и такође 
доставити на увид истог извештаја; 
   - сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова 
инвеститор мора урадити о свом трошку;  
       - висина накнаде за употребу јавног пута члан 17 тачка 10 Закона о јавним 
путевима (Сл.гласник РС бр.101/2005 ) биће регулисан посебним уговором;                                   
      - пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих 
подземних комуналних инсталација, уколико их има и пријавити почетак радова 
надлежним јавним предузећима; 
     - обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица на деловима на којима се одвија пешачки саобраћај; 
       - извршити техничку 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 
споменика културе, односно 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. 
 

     5.2.4. Хидрографска мрежа 
 

    Правила уређења и грађења код регулације могу бити свеобухватна заштита, у 
зависности од средстава којима располаже заједница, или интервенција у виду 
градње каскада или потпорних и преградних зидова у кориту потока, са градњом 
бучница са навученим или одбаченим хидрауличким скоком, све у зависности од 
конкретних услова на терену. 

  
               5.2.5 ТТ мрежа - Правила грађења 
 
    Дуж свих планираних саобраћајнца као и при реконструкцији постојећих улица 
потребно је обезбедити коридоре у тротоарима за полагање телекомуникационих 
каблова. Уз новопланиране трасе ТТ мреже, полагати резервне 
полиетиленске/ПВЦ цеви одговарајућег пресека у исти ров за потребе 
информационих технологија. У исти ров са полиетиленским цевима за гасовод, 
могу се полагати и ПЕ цеви Ф50мм за потребе информационих сиситема. 
    Постојећу разводну мрежу изведену надземно у границама Плана, постепено 
превести у подземну. 
        У тротоарима улица може се градити кабловска канализација са жутим ПВЦ 
цевима Ф110мм у рову ширине према броју цеви у једном реду (препоручује се 1 
до 2 цеви) и дубине 0,7м од ивице задње цеви; и/или две ПЕ цеви минимално 
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Ф40мм директним полагањем у кабловски ров у регулацији улица на дубини од 
0,6м од ивице задње цеви. Дуж трасе се могу планирати стандардна кабловска 
окна на растојању према потребним гранањима мреже а посебно на 
раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза.  
   Кроз исту кабловску канализацију, могу се провлачити каблови свих врста 
информационих система.                                                                                                        
        Подземним мрежама се додељује заштитни коридор ширине 1м (-0,5м+0,5м).    
      Удаљење телекомуникационих водова од високонапонских енергетских 
каблова је минимално 1м. 
 
                                                                                         

     5.3. Биланс планираних површина 
             

Биланс површина у 
обухвату плана површине 
6.84.02 ha 

 Планирана 
намена 

Површина 
м² 

Заступљеност у 
обухвату плана (%) 

Површине јавне намене Саобраћајне 
површине

7989 11,67 

Шуме 1260 1,84 
Површине за 
изградњу 

4410 6,44 

Jавно зеленило 780 1,14 
Површине за остале 
намене 

Породично 
становање

50246 73,45 

шума 3717 5,46 
 
 
            6.0.  Имплементација плана                

 
        План детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у 
Бањи Ковиљачи је дугорочни урбанистичко-плански документ, који у складу са 
постављеним циљевима, одредницама и програмом мера за унапређење стања у 
простору, утврђује:                                                                                                                                  
         - основну организацију простора; 
         - смернице за уређење стамбених, јавних, природних и других простора, 
начин и услове коришћења, уређења заштите простора на подручју обухвата 
плана.    
         Планом се утврђује: 
       - основна подела простора по намени са условима грађења; 
     - мреже инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање са 
мрежама суседног и ширег подручја;     
        - мере заштите и унапређење животне средине; 
        - мере за спровођење Плана. 
        План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. 
Гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009 – испр; 64/2010 – одлука УС и 
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24/2011 121/2012, 42/3013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС) и важећим 
подзаконским актима. 
             План се доноси за подручје обухвата приказаном у графичком делу. 
     Правила уређења и правила грађења која су дефинисана у овом Плану, 
представљају оквир за утврђивање услова изградње нових и реконструкције 
постојећих објеката, односно представљају оквир за издавање докумената 
(локацијске дозволе и грађевинске дозволе) за захтеве у простору који је 
дефинисан овим Планом.  
           Забрањује се изградња тј. издавање локацијске дозволе док се не 
ураде детаљна геотехничка испитивања на следећим катастарским 
парцелама у КО. Бања Ковиљача: 1306/1, 1306/39, део 1306/17, део 1306/25, 
део 1308, део 1309/1, 1310, део 1309/2, 1309/3, 1341/2, 1341/3, део 1340, 1341/5, 
1337/8, 1337/7, 1337/6, 1337/5, 1337/4, 1337/3, 1337/2, 1337/1, део 1337/9, 1341/4, 
део 1341/1, део 1341/7, део 1337/12, део 1337/10, део 1314/5, део 1313, део 
1314/1, део 1314/4, 1317/1, део 1317/2, део 1317/3, 1316/1, 1316/4, део 1316/5, 
1329/1, 1329/2, део 1328, део 1327. 
      Такође, услед утицаја активног клизишта на кп. бр. 1312 и 1311/1 које се 
налазе изван обухвата плана у јужном делу забрањује се изградња тј. 
издавање локацијске дозволе на кп. бр. 1311/2, 1311/3, 1311/8, 1311/9, 1311/10, 
1311/11, 1311/12, 1311/13 КО Бања Ковиљача, док се не спроведу детаљна 
геотехничка истраживања на кп. бр. 1312 и 1311/1 КО Бања Ковиљача. 
        У случају неусаглашености бројева наведених парцела  из текстуалног и 
графичког приказа важи графички приказ бр. 7 „План намене површина“ тј. 
графички приказ бр. 6 „План саобраћаја, регулације и нивелације“. 
                                                                                                             
                6.1. Остале смернице 
 
           6.1.1. Локације предвиђене за обавезну израду урбанистичког пројекта  
 
      На предметном подручју није предвиђена израда урбанистичких пројеката. 
Највећи део површина, уређиваће се и градити по општим правилима из плана. 
Пре приступања изградњи објеката и уређењу простора, обавезно је спровођење 
инжењерско – геолошких истраживања тла ради утврђивања услова за изградњу. 
 
            6.1.2. Захтеви за израду додатне документације 
 
       Забрањује се изградња тј. издавање локацијске дозволе док се не ураде 
детаљна геотехничка испитивања на следећим катастарским парцелама у 
КО. Бања Ковиљача: 1306/1, 1306/39, део 1306/17, део 1306/25, део 1308, део 
1309/1, 1310, део 1309/2, 1309/3, 1341/2, 1341/3, део 1340, 1341/5, 1337/8, 1337/7, 
1337/6, 1337/5, 1337/4, 1337/3, 1337/2, 1337/1, део 1337/9, 1341/4, део 1341/1, део 
1341/7, део 1337/12, део 1337/10, део 1314/5, део 1313, део 1314/1, део 1314/4, 
1317/1, део 1317/2, део 1317/3, 1316/1, 1316/4, део 1316/5, 1329/1, 1329/2, део 
1328, део 1327. 
      Такође, услед утицаја активног клизишта на кп. бр. 1312 и 1311/1 које се 
налазе изван обухвата плана у јужном делу забрањује се изградња тј. 
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издавање локацијске дозволе на кп. бр. 1311/2, 1311/3, 1311/8, 1311/9, 1311/10, 
1311/11, 1311/12, 1311/13 КО Бања Ковиљача, док се не спроведу детаљна 
геотехничка истраживања на кп. бр. 1312 и 1311/1 КО Бања Ковиљача. 
        У случају неусаглашености бројева наведених парцела  из текстуалног и 
графичког приказа важи графички приказ бр. 7 „План намене површина“ тј. 
графички приказ бр. 6 „План саобраћаја, регулације и нивелације“. 

                                                                                                                                                             
         6.1.3. Објекти и мрежа инфраструктуре 

 
 Место и начин опремања земљишта телекомуникацијама и комуналном 

инфраструктурном мрежом, приказани су на одговарајућим графичким прилозима 
Плана, који утврђују услове изградње инфраструктурне мреже, а описани су у 
одговарајућим поглављима текстуалног дела Плана који обрађују проблематику 
инфраструктуре. 

   Планирана решења саобраћајница и инфраструктуре задовољиће будуће 
потребе обухваћеног подручја на нивоу данашњих стандарда. 

  Микролокације саобраћајне, остале комуналне и друге инфраструктурне 
мреже одређене овим Планом, утврђују се кроз поступак издавања Локацијске 
дозволе, а у циљу утврђивања просторних, обликованих и других елемената у 
складу са Законом и другим прописима и условима. 

    Приликом издавања локацијске дозволе за изградњу саобраћајне, остале 
комуналне и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом генералне 
регулације за насељено место Бања Ковиљача и планом детаљне регулације, 
могуће је предвидети мања одступања због усклађивања елемената техничког 
решења постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, конфигурације 
терена, носивости тла и имовинско-правних односа. 

    Зелени фонд и услови који су дефинисани за подизање планираних зелених 
површина, потпуно су равноправни са свим условима за уређење комуналне 
инфраструктуре.  

 
         6.1.4. Смернице за заштиту животне средине 

 
    Приликом издавања грађевинских дозвола, као и приликом градње, а потом и 
коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и 
примењивати мере којима се неће девастирати њено затечено (нулто) 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.  

   Неопходно је што више користити енергенте као што је гас или алтернативне 
изворе енергије (соларна енергија, ветар). 
 
        7.0. Прелазне и завршне одредбе 

    
       Овај план ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном листу“ 
Града Лозница. 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
  1.1. Извод из ПГР Бање Ковиљаче – План намене површина; 
  1.2. Извод из ПГР Бање Ковиљаче – План саобраћаја, нивелације и регулације; 
  2.    Обухват плана; 
  3.    Намена површина – постојеће стање; 
  4.    Постојеће стање - власнички статус земљишта; 
  5.    План саобраћаја, регулације и нивелације; 
  5/а. Попречни профили саобраћајница; 
  6.    План површина јавне намене; 
  7.    План намене површина; 
  8.    План ЕЕ и ТТ инфраструктуре; 
  9.    План хидротехничке инфраструктуре; 
 10.   План гасоводне мреже; 
  11.  Синхрон план; 
  12.  Попречни профили са положајем инфраструктуре. 
    
    ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
  - Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу 

Георги Димитрова) у Бањи Ковиљачи ( бр. 06-17/10-18-8 од 19.11.2010.године); 
   - Одлука о не приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице ( у насељу Георги 
Димитрова ) у Бањи Ковиљачи (бр. Сл / 2010 од 18.11.2010. године); 

   - Копије планова за катастарске парцеле у обухвату плана; 
   - Геодетска подлога; 
   - Услови за израду плана издати од стране ЈП "Водовод и канализација" бр. 66, 

од 20.09.2012.год; 
  - Услови за израду плана издати од стране ЈП "Електроподриње" Лозница, бр.          

4 -134/12 од 2.10.2012.год; 
  - Услови за израду плана издати од стране ЈКП Топлана Лозница, бр. 794-1 од 

29.10.2012.год; 
  - Услови за израду плана од стране "Телеком Србија" АД Београд, бр. 

5007/111/650 БИ од 12.09.2012.год; 
  - Услови за израду плана издати од стране "Лозница-Гас" ДОО Лозница, бр. 

513/12 од 13.09.2012.год; 
  - Услови за израду плана издати од стране ЈП Дирекција за управљање и развој 

Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача, бр. 1399/1 од 11.10.2012.год. ; 
- Елаборат о инжењерскогеолошко- геотехничким условима израде плана 
детаљне  регулације Нове улице у насељу „Георги Димитрова“ у Бањи Ковиљачи 
-Извештај о извршеној стручној контроли концепта плана, 88. седница Комисије 
за планове Града Лозница од 13.12.2012. 
-Записник са 5. седнице Комисије за планове Града Лозница, бр.10/2013, од 
11.12.2013. 
- Записник са 8. седнице Комисије за планове Града Лозница, бр.3/2014, од 
24.4.2014.   
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-Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана, 8. седница Комисије за 
планове Града Лозница од 24.4.2014.                                                                                                             
-Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана, 9. седница Комисија за 
планове Града Лозница од 22.7.2014. 
-Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у 
насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи, Скупштина Града Лозница, бр. 06-44/14-
20-24 од 17.12.2014. 
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