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Регистар привредних субјеката 

БД 86833/2020 

Дана, 25.11.2020. године 
Београд 

5000181213508 

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на 

основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
("Службени гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014, 31/20 19), одлучујући о регистрационој пријави 
промене података код Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац, матични број: 17107461, 
коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милица Павловић 

ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје 

промена података код: 

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац 

Регистарски/матични број: 17107461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 

Физичка лица: 

Брише се: 

• Име и презиме: Владимир Радосављевић 
ЈМБГ: 1009967772020 
Функција у привредном субјекту: в.д. директора 

Начин заступања: самостално 

Уписује се: 

• Име и презиме : Милица Павловић 

ЈМБГ:3105984777016 

Функција у привредном субјекту: в.д. директора 

Начин заступања: самостално 

.·. 
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Образложеље 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став З. Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 86833/2020, дана 
20.11.2020. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано 
подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 8414 7/2020 од 12.11.2020 одбачена, јер 
је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. истог Закона. 

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних 

одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре , 
Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву 

решења, у складу са одредбом члана 16. Закона. 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за 

послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник 

РС", бр. 119/2013, 138/2014,45/2015, 106/2015,32/2016,60/2016 и 75/2018). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 
дана од дана објављиваља одлуке на интернет страни 

Агенције за привредне регистре, министру надлежном за 

послове привреде, а преко Агенције за привредне 

регистре. Административна такса за жалбу у износу од 

480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 
динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 

може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 
привредне регистре . 

. :· 

РЕГИСТРА ТОР 

Миладин Маглов 
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На основу чланова 36 и 38 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" , бр. 72/09, 81/09 
испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), в.д. директора Јавног предузећа Инфраструктура 
Шабац, Шабац, дана 23.03.2021. донео је следеће: 

o.~·duмo nредУЭ8М i 
IIJiфpac'l.·pyктypl'!. Ula ац 

Број: }6rt~oJ 
ЬД. о 6 ;._ VJ.JL ...... 

- wабаЦ 

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАН ИСТЕ 

1. За одговорног урбанисту архитектонске струке на изради Плана генералне регулације 
насеља Љубовија, одређује се Бојан Алимпић, дипл.инж.арх, Мастер, запослен у ЈП 

Инфраструктура Шабац, бр. лиценце 200 1467 14 издате од Инжењерске коморе Србије 
у складу са законом. 

2. Решење ступа на снагу са даном доношења а примењује се од дана уручења 
руководиоцу израде пројекта из тачке 1. овог решења. 

Образложење 

У смислу чланова 36 и 38 Закона о планирању и изградњи, израдом одговарајућег планског 
.документа руководи одговорни урбаниста. Одговорни урбаниста може бити лице са стеченим 
високим образовањем одговарајуће струке, односно лице са високом школском спремом 
одговарајуће струке и најмање пет година одговарајућег радног искуства, које има стручне 
резултате на изради докумената урбанистичког планирања и одговарајућу лиценцу издату у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 

Руководилац израде плана из тачке 1. овог решења испуњава све услове у складу са законом . 

На основу свега наведеног, директор предузећа је донео одлуку као у диспозитиву овог 
решења. 



. . ' . . . . . 
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У складу са чланом 27, став 1, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" 32/19), дајем  

И З Ј А В У 

Да је елаборат за рани јавни увид Плана генералне регулације за насељено место 
Љубовија, урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/21) и прописима донетим на основу Закона. 

03.12.2021. 

Одговорни урбаниста: 

__________________________ 
Бојан Алимпић, дипл.инж.арх. 
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  Елаборат за потребе израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија (у 
даљем тексту ПГР), ради се на основу одредби члана 45а Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 
52/21) и чланова 36 и 37 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 
 Наручилац израде ПГР-а и средства за израду ПГР-а обезбеђује инвеститор општина 
Љубовија. Носилац израде ПГР-а  је надлежни огран локалне самоуправе. Израда ПГР-а је 
поверена Јавном предузећу „Инфраструктура Шабац“ Шабац (у даљем тексту Обрађивач).  
 За потребе раног јавног увида  Обрађивач је израдио елаборат који се састоји из текстуалног 
и графичког дела. 
 
 
 
 Љубовија се налази у Подрињској регији, непосредно поред реке Дрине, а у долини реке 
Љубовиђе и њеног ушћа, уз државни пут Iб реда (Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта). Насеље 
има око 5 541 становника (број становника по попису 2011 године, катастарске општине захваћене 
овим планом – I 2.) и центар општине Љубовија. Општина Љубовија по попису 2011. године има 14 
469 становника, 26 сеоских насеља од којих су територијално највећа Доња Љубовиђа и Црнча. По 
површини територије, броју становника и насеља, општина Љубовија се сврстава у мање општине у 
Србији. Обухвата 0,64% територије, у њој живи 0,20% становништва.  
 Формирање и раст Љубовије у великој мери су условљени морфологијом терена, јер је 
област претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих терена 
налазе у долини река Дрине и Љубовиђе (терени нагиба преко 20% заузимају 60% територије 
Општине).  
 Западну границу територије општине Љубовије представља река Дрина (граница Републике 
Србије), са источне стране налазе се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе општине 
Крупањ и Мали Зворник, док на југу овог подручја, границу представља општина Бајина Башта. 
Подручје општине Љубовија је повезано са Републиком Српском, са старим мостом на реци Дрини и 
новим мостом који је тренутно у изгадњи.  
 За слику центра насеља Љубовија карактеристична је непосредна близина насеља Читлук, 
Лоњин и Доња Буковица, које немају градски карактер, а у којима се налази највећи део површина 
намењених индустрији. Постоји тенденција урбанизације, ширење насеља,  дуж државног пута.  
 
 
 
 
 
 

ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ЉУБОВИЈА

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

   УВОД 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАСЕЉУ 
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Планом генералне регулације за насељено место Љубовија обухваћена је комплетна територија 
катастарске општине Љубовија и велики делови катастарских општина Лоњин, Читлук и Доња 
Буковица. 
Табела 1.Преглед површине К.О. обухваћених планом 
Катастарска општина површина К.О. (ha) Површина обухваћена планом 
Љубовија 105.71.77 105.71.77
Лоњин 956.74.99 368.23.56
Читлук 698.46.91 177.84.39
Доња Буковица 2002.48.89 229.36.15
Укупно 3763.42.56 881.15.87

 
 
 
Правни основ за израду ИД ПГР садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/21) 

  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19), 

 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", 
бр. 22/15), 

 Стaтутa општине Љубовија (“Службeни лист општине Љубовија”, бр. 3/2019), 
 Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације за насељено место Љубовија 

(“Службeни лист општине Љубовија”, бр. 32/20),  
 Одлуке да се израђује Стратешка процена утицаја плана генералне регулације за насељено 

место Љубовија на животну средину (“Службeни лист општине Љубовија”, бр. 32/20). 
Плански основ за израду ИД ПГР је садржан у одредбама:  

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (Закон о Просторном плану Републике 
Србије од 2010. до 2020. године, „Службени гласник РС“, бр 88/10) у даљем тексту ППРС, 

 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (Уредба о 
утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, 
„Службени гласник РС“, бр. 11/15) у даљем тексту РПП 

 Просторни план општине Љубовије („Службени лист општине Љубовија“, бр. 4/12) у даљем тексту 
ППО 
Документација од значаја: 

 План генералне регулације за насељено место Љубовија  ("Сл. лист општине Љубовија 10/14), у 
даљем тексту ПГР 
 
За израду Плана генералне регулације за насељено место љубовија, коришћени су и следећи 
стратешки документи општине Љубовија: 

 Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија, 2013. година  
 Локални план управљања отпадом 
 План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија, 2015.година 
 Програм развоја Подриња, 2015. година 
 Стратегија одрживог развоја општине Љубовија за период 2013.-2022. године 

 
 
Важећа планска докумантација нижег реда 

Планови детаљне регулације 

I 1. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА 

I 1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
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 План детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и 
производњу пелета на к.п.бр. 3316/2 КО Доња Буковица („Сл.лист општине Љубовија“, бр. 
_______); 

 План детаљне регулације за изградњу далековода 110kV Љубовија- граница БиХ 
(„Сл.лист општине Љубовија“, бр. 6/19); 

 План детаљне регулације „Давидовићи“ Љубовија („Сл.лист општине Љубовија“, бр. 
29/2020); 

 План детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ у Љубовији („Сл.лист 
општине Љубовија“, бр. 3/2021); 

 План детаљне регулације за изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук, Општина 
Љубовија („Сл.лист општине Љубовија“, бр. _______). 
 
 

 

 
 Важећи Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: ППРС) донет је 2010.године 
за период до 2020.године (Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године, 
„Службени гласник РС“, бр. 88/10).  
 Општина Љубовија припада Региону Шумадија и Западна Србија и Мачванској области. 
Сврстана је у неразвијена и демографски угрожена подручја и налази се ван формираних или 
очекиваних развојних осовина  I и II ранга и ван дефинисаних функционалних урбаних подручја, али 
које гравитира функционалном подручју националног значаја, функционалног центра Лозница, коме 
припадају Мали Зворник и Крупањ. Истовремено припада Типу 3 руралних подручја- „Удаљена слаба 
рурална подручја“, са високим капацитетима у туризму и сиромашном пољопривредном структуром.  
Седиште Општине, насеље Љубовија спада у мање урбане центре. 

За развој насеља Љубовија, као пограничног насеља, посебно су значајне одредбе ППРС 
које се односе на просторну интеграцију РС и њених региона и општина у окружење, која се одвија у 
оквиру ЕУ програма територијалне/просторне сарадње: прекогранична сарадња региона и општина 
Републике Србије и Босне и Херцеговине, трансдржавна кооперација која се остварује преко 
великих трансдржавних система, у складу са потписаним конвенцијама о сарадњи РС са земљама 
дуж тих система, међу којима је и коридор Подриње. 

У оквиру издвојених структурних типова руралних подручја РС, општина Љубовија, као 
периферно, погранично подручје  припада типу 3- „Удаљена, слаба рурална подручја“. Овај 
структурни тип обухвата подручја која имају највишу стопу руралног сиромаштва и укупне 
незапослености. Привредне гране усмерене су ка коришћењу природних ресурса. У односу на 
структурне карактеристике овог типа, планиране су следеће мере и активности: изградња 
саобраћајне инфраструктуре; јачање градова и урбаних/регионалних центара; формирање центара 
заједнице села; редистрибуција социјалних услуга и служби; интегрално управљање ресурсима у 
заштићеном природном добру и очување биодиверзитета и др. 

Општина Љубовија припада туристичком кластеру Централна Србија и примарном 
туристичком простору „дестинације са доминантно летњом понудом, уз учешће зимске понуде“- 
простору „Ваљевско –Подрињске планине-Дрина“, са потенцијалном прекограничном сарадњом.  

Добра приступачност саобраћајној инфраструктури подразумева координирани развој 
саобраћајних система и предуслов је побољшања услова за равномеран економски и социјални 
развој, остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног система урбаних 
центара. Према степени потенцијалне приступачности, Мачванска област којој припада општина 
Љубовија, спада у области испод просека нивоа приступачности у РС. Повећање приступачности 
треба да прати умрежавање функционалних урбаних подручја унутар територије РС и 
трансгранично повезивање са суседним функционалним урбаним подручјима у околним земљама. 
То се посебно односи и на Мачванску област, у којој је потребно побољшати инфраструктурну 
опремљеност, која данас представља ограничење у развоју, а сутра предуслов веза, трговине, 
транспорта и комуникације кроз унапређење међурегионалне и међудржавне сарадње са 
општинама у трансграничним подручјима.  

I 2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ 
РАЗВОЈИХ ДОКУМЕНАТА

I 2.1.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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У области водопривредне инфраструктуре планирана је потенцијална акумулација на реци 
Љубовиђа („Горња Љубовиђа“) за чију реализацију је потребно сачувати простор, која би омогућила 
коришћење хидроенергетског потенцијала, снабдевање становништва водом, оплемењивање малих 
вода, рибарство и одрживи туризам. 

Циљеви коришћења грађевинског земљишта су: одрживо и рационално усмеравање 
конверзије пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско; строга заштита заштићеног водног 
земљишта од бесправне градње; одговорно планирање и остваривање планираних намена 
простора; лоцирање објеката у близини постојеће инфраструктуре; рационално коришћење 
земљишта; ограничавање физичког ширења грађевинских подручја насеља на разумну меру, уз 
стимулисање урбане обнове и активирање запуштених локалитета (браунфилди); дестимулисање 
линеарне изградње дуж важних саобраћајница;  координација и синхронизација управљања 
грађевинским земљиштем и политике комуналног опремања и уређења насеља;  дефинисање 
будућих концесионих подручја, и пажљиво и одрживо планирање земљишта за индустријске паркове 
и зоне. 

 
Нацрт новог Просторни план Републике Србије који се ради за временски 

хоризонт до 2035.године, са приоритетима за имплементацију до 2025. године (у 
даљем тексту: нацрт ППРС), био је на јавном увиду у периоду од 05.04.2021. до 
05.05.2021.године. 

У области заштите и коришћења пољопривредног земљишта за подручје ПГР је 
посебно значајно планирано заустављање заузимања пољопривредних земљишта за 
стамбену изградњу, формирање нових пословно-индустријских зона и за све друге 
економске и социокултурне потребе, изузев енергетских и других капиталних 
инфраструктурних инвестиција. 

У  посебно перспективна подручја, која су недовољно интегрисана спада: 
Љубовија – Лозница – Зворник – Бијељина (Босна и Херцеговина). Важан значај имаће 
остали урбани центри на примарним и секундарним појасевима развоја, и то: од Шапца 
ка Лозници, Љубовији и Зворнику (у подрињском појасу развоја). У деловима мреже 
осовина/појасева развоја примарног и секундарног нивоа, геопросторним целинама око 
њих, пограничним и слабије саобраћајно повезаним просторима, развијаће се 
недовољно активирани центри локалне урбане концентрације. 

За општину Љубовија су значајна и следећа планска решења развоја друмског 
саобраћаја и путне мреже: реконструкција и изградња на правцу Осечина – Пецка – 
Љубовија  (IIA број 141); реконструкција мостова и тунела на примарној мрежи; изградња 
обилазница око градских и општинских центара; и др. У оквиру планских решења развоја 
водног саобраћаја значајна је планирана  подршка годишњим манифестацијама у 
форми сплаварења Дрином, и организовано уређивање обала и целокупне 
инфраструктуре која прати туристичке манифестације. 

 
 

 
Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (у 

даљем тексту: РПП) донет је 2015.године за период до 2025.године (Уредба о утврђивању 
Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, „Службени 
гласник РС“, бр. 11/15). Општи циљеви развоја и уређења подручја РПП који су посебно значајни за 
подручје општине Љубовија су: повећање доступности подручја и иницирање трансграничних 
програма за пригранична подручја; и бржи привредни раст од просечног за Републику Србију 
са ослонцем на урбане центре државног значаја (Шабац, Ваљево и Лозница), мање урбане 
центре у њиховом пољу утицаја и на трансграничном делу подручја; унапређење квалитета живота 
и стварање услова за демографску обнову, задржавање и подстицање насељавања и повратка 
становништва, посебно у рурална подручја и центре, инвестирањем у изградњу, обнављање и 
одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и 
културног наслеђа, развојем економски исплативих и статусно привлачних активности; и др. 

I 2.2.  ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЛУБАРСКОГ И 
МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
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Остварење ових циљева на подручју општине Љубовија могуће је постићи: конкурисањем региона 
и општина/градова за коришћење инструмената ИПА за претприступну подршку Европске уније, 
билатералних и мултилатералних донатора, као и републичких средстава за: уравнотежен и 
одржив регионални развој, а нарочито за подстицање развоја неразвијених локалних заједница; 
дисперговано-концентрисаним моделом развоја- равномернијим урбано-руралним развојем и 
размештајем становништва, привредних и других активности, што захтева: јачање регионалних 
функција Шапца и Ваљева и субрегионалних функција Лознице, децентрализацију осталих 
функција у мање урбане центре (попут Љубовије), субопштинске центре и друге микроразвојне 
центре на руралном подручју као носиоце социо-економског развоја заједница руралних насеља; 
подстицање дисперзије мањих и средњих прерађивачких капацитета базираних претежно на 
локалној сировинској основи и примени еколошки прихватљивих технологија (у области 
прерађивачке индустрије, туризма, пољопривреде, занатства, и друго) у микроразвојне центре на 
руралном подручју и др. 

Од посебних циљева по областима за подручје општине Љубовија су значајни:  
-у коришћењу вода: заштита и рационално коришћење водних потенцијала реке Дрине, 
нарочито на потезу од ушћа реке Трешњице до ушћа Дрине у Саву и заштита свих регионалних и 
локалних изворишта воде и сливова изворишта регионалног значаја (алувиони Подриња); 
антиерозиона  заштита  сливова  применом  биолошких  и  других  мера   заштите (пошумљавање, 
мелиорација пашњака) и др. 
-у развоју мреже насеља: интензивирање развојних функција општинских центара и 
микроразвојних центара, како би се успорила концентрација економских и  других активности у 
регионалним центрима, те подстакао економски и социјални развој других центара у мрежи 
насеља; континуирано реструктурирање и технолошко унапређивање секундарних делатности и 
развој терцијарних делатности у урбаним центрима, уз њихову селективну децентрализацију у 
субопштинске и друге мање урбане или руралне центре; побољшање квалитета мреже путева и 
развој јавног саобраћаја како би се становништву са подручја општина/градова омогућила боља 
доступност центрима у мрежи насеља; и др. 
-у области привредног развоја: успостављање одрживе структуре привреде подршком eфикасном 
економско- еколошко рeструктурирању индустријског и агрокомплекса, енергетике, рударства, 
грађевинарства и туризма; активирање нових привредних делатности заснованих на знању, 
иновацијама и усвајању нових технолошких решења; раст конкурентности привреде обезбеђењем 
општих повољних услова пословања и подршком развоју предузетништва и стварању амбијента 
који подстиче развој МСП; побољшање регионалне приступачности изградњом регионалне 
инфраструктуре и ефикасним коришћењем информационо комуникационе технологије (у даљем 
тексту: ИКТ) у привређивању; и др. 
-у области туризма: интегрисање постојеће и планиране понуде повезивањем и сарадњом 
туристичких дестинација и места на подручју РПП са регионалним окружењем, посебно на Дрини, 
Сави, Ваљевским и Подрињским планинама; комплетирање и заокруживање постојеће туристичке 
понуде: планинског туризма и туризма на рекама и језерима, сеоског, ловног и других видова 
туризма; формирање нове понуде у простору/туристичке инфраструктуре отварањем излетишта, 
изградњом аква-комплекса на рекама и језерима, уређењем ловишта, уређењем и туристичком 
презентацијом природних и културних добара, и друго; квалитетан саобраћајни приступ; и др. 
-у области саобраћајне инфраструктуре: рехабилитација, реконструкција и доградња мрежа 
локалних путева ради повећања доступности и повезаности насеља, туристичких и руралних 
простора; решавање проблема проласка транзитног саобраћаја кроз градске/општинске центре 
изградњом обилазница; модернизација јавног саобраћаја у циљу повећања квалитета превоза 
локалног становништва и побољшања услуге у туризму; 
-у области водне инфраструктуре: снабдевање водом свих насеља са обезбеђеношћу већом од 
97%, узобавезност испоруке воде од бар 70% у односу на тражене количине и у периодима 
неопходних редукција, са остваривањем планиране норме потрошње од 250 L/корисник на дан, и 
свођењем губитака у доводима регионалних система и у мрежи дистрибутивних система на 15 - 
18%; санитација урбаних центара, приградских насеља и насеља са више од 5 000 еквивалентних 
становника проширењем и реконструкцијом сепарационих канализационих система на око 95% 
домаћинстава која су прикључена на водоводе; изградња заједничких ППОВ општег типа, са 
примарним и секундарним (биолошким) пречишћавањем (у зони изворишта и са продуженом 
биоаерацијом); заштита од поплава већих насеља у долинама са степеном од Qvv1%, тj. од 
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стогодишњих великих вода, а мањих насеља у долинама и на притокама од Qvv2%, тj. од 
педесетогодишњих великих вода; реализација нових каскадних система хидроенергетски систем 
(у даљем тексту: ХЕС) "Средња Дрина" и ХЕС "Доња Дрина" и њених главних притока (Љубовиђе, 
Јадра итд); 
-у области комуналне инфраструктуре: изградња и развој регионалних система управљања 
отпадом за подручје РПП и регионално окружење; санација, ремедијација и рекултивација 
постојећих несанитарних депонија (од једне до три године након затварања) и рекултивација 
земљишта ради привођења новим намена на територији свих градова/општина; и др. 
-у области заштите животне средине: унапређење квалитета ваздуха, воде и земљишта и друго, 
обезбеђивањем поштовања дозвољених нивоа емисија загађујућих материја, посебно тешких 
метала и сумпордиоксида, меркаптана и угљенсулфида из индустрије, саобраћаја, даљинског и 
индивидуалног грејања, са општинских неуређених депонија, и друго. 
-у области заштите НКД: успостављање интегративне заштите и система управљања културним 
наслеђем; реализација ургентних активности на конзервацији, рестаурацији и ревитализацији 
највреднијих и најугроженијих НКД; утврђивање и уређење заштићене околине НКД; истраживање, 
заштита, конзервација или ревитализација и презентација археолошких локалитета, објеката 
народног градитељства и градске архитектуре, привредних објеката, објеката техничке културе и 
инфраструктуре; интегрисање  заштите,  презентације,  интерпретације  и  културолошког  
коришћења НКД у развој туристичке понуде подручја и др. 
 У планираној мрежи насеља и центара Љубовија је у зони утицаја субрегионалног центра 
Лознице, који интегрише Мали Зворник, Крупањ и Љубовију, а има значај у трансграничној 
сарадњи.  У реализацији одрживог привредног развоја очекују се значајни утицаји фактора из 
ширег регионалног окружења, међу којима су најважнији: трајање и дубина деловања економске и 
финансијске кризе, брзина интеграција у Европску унију, европске оквире и стандарде, доступност и 
коришћење средстава европских и регионалних фондова, динамика и прилив страних директних 
инвестиција, динамика структурних промена, политика конкурентности привреде и простора, 
међурегионална, унутаррегионална и суседска привредна сарадња; и друго. Концепција 
територијалног развоја привреде заснива се на опоравку дела привредних актера, модернизацији 
предузећа, оснивању нових малих и средњих предузећа, расту конкурентности, обезбеђењу 
инфраструктурних услова и др. То подразумева валоризацију и активирање територијалног 
капитала у мање развијеним подручјима и стварање квалитетне привредне и социјалне 
инфраструктуре, ради смањивања  неравномерности  у  нивоу  развијености,  заостајања  у  
развоју,  сиромаштва, изолованости и слабе приступачности подручја.  

У просторној организацији индустрије значајно је: унапређење доступности региона 
развојем саобраћајне, информационо комуникационе технологије и друге инфраструктуре, 
квалитетом доступности транспортним и логистичким терминалима, повећањем приступачности 
и повезаности привреде са суседним регијама,  подизању комуналне опремљености 
индустријских локалитета (индустријске зоне (у даљем тексту: ИЗ), индустријског парка, слободних 
зона); активирању нових локалитета и увођењу нових  просторних/локационих модела индустријске 
инфраструктуре; бољем коришћењу постојећих привредно/индустријских локалитета, 
ревитализацији браунфилд локалитета и рационалном планирању привредно-индустријских 
локалитета у урбаним центрима и др. У просторној структури индустрије водећу улогу имаће и 
даље постојећи привредно- индустријски урбани центри и развојни коридори, међу којима је и 
Љубовија, која спада у општинске привредно- индустријске центре са мање од 1 000 запослених у 
индустрији. Просторни развој нових производних капацитета и малих и средњих предузећа 
усмераваће се на следећи начин: коришћењем локација у постојећим привредним или 
индустријским зонама у урбаним центрима, активирањем и побољшањем инфраструктурне 
опремљености  постојећих локација и напуштених објеката производних хала, складишта, војних 
објеката, и другог (браунфилд локалитети); изградњом микро погона на постојећем грађевинском 
подручју насеља, уз поштовање правила изградње и уређења простора и услова заштите животне 
средине; и др. 

Љубовија припада примарном туристичком простору „ Ваљевске и Подрињске планине – 
Дрина“, са знатним учешћем целогодишње понуде и обалском простору на на Дрини као 
националном водном путу. У непосредном окружењу наведених примарних туристичких простора 
су секундарни туристички простори регионалног и локалног значаја. Прекогранична сарадња у 
туризму предвиђена је са Републиком Српском/Босном и Херцеговином. Према природним и 
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створеним туристичким потенцијалима туристичка понуда општине Љубовија биће заснована на 
следећим видовима туризма/туристичким производима: планински и климатски туризам, са 
доминантном летњом понудом на свим Подрињским планинама, уз сеоски туризам, и друго; водни 
и наутички туризам, са летњом понудом на Дрини на акумулацијама и у аква-комплексима (лака 
наутика са регатама на Дрини, спортови на води, специјални интереси, и друго); сеоски туризам са 
целогодишњом понудом заснованом на традиционалним етно-амбијентима, еко-храни и старим 
занатима, посебно у зони утицаја интензивнијих туристичких дестинација,  уз специјалне интересе 
и друге видове туризма; транзитни и туринг туризам са целогодишњом на правцима ДП I реда и 
Дрине, као и на правцима панорамских путева и путева културе (културно-историјске меморије, 
традиционалне етно-културе, и друго), повезан са свим наведеним видовима туризма и др. 
Примарни туристички простори су подељени на туристичке дестинације, а општина Љубовија 
припада Подрињско-планинској дестинацији на Подрињским планинама поред Дрине, као 
подцелини комплексне дестинације Ваљевске и Подрињске планине - Дрина. Ова дестинација на 
територији општине Љубовија обухвата: општински центар Љубовија са планираним водним 
пунктом на Дрини и планинским пунктом на Бобији (уз локално скијалиште), а предвиђен је развој 
туристичких производа: водног, планинског, сеоског и туризма специјалних интереса. 

Побољшање саобраћајне доступности, повећање капацитета и побољшање нивоа 
саобраћајних услуга на путној мрежи оствариће се применом следећих решења: ревитализацијом, 
реконструкцијом и модернизацијом државне путне мреже; реконструкцијом  и  рехабилитацијом  
постојећих  општинских  путних  праваца  у  циљу бољег  међусобног  повезивања  центара  у  мрежи  
насеља,  која  се  утврђује  просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе; 
изградња нових деоница општинских путева у циљу бољег међусобног повезивања насеља са 
урбаним центрима, центрима заједнице насеља, насељима у суседним општинама и туристичким 
локалитетима, које се утврђују просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе; 
повећањем безбедности одвијања саобраћаја на путевима формирањем уличног профила пута у 
урбаним и микроразвојним центрима, уз одржавање проходности током целе године, постављање 
и реконструкцију путне и туристичке сигнализације и успостављање рестриктивног режима 
саобраћаја на заштићеним подручјима. 

Насеља у општини Љубовија и у будућности ће се ослањати на властита изворишта, јер 
се на тим правцима не предвиђа реализација већих регионалних система. Неопходно је да се 
радовима на обнови мрежа сведу губици на мање од 20% и обезбеди пуна хидрауличка 
стабилност тих водоводних система. На реци Љубовиђи планирана је акумулација „Горња 
Љубовиђа“, за потребе снабдевања насеља водом и оплемењивање малих вода.  

Предвиђена је изградња разводног гасовода Коцељева - Осечина - Крупањ – Љубовија, чија 
траса ће бити утврђена одговарајућим урбанистичким планом на основу техничке документације 
на нивоу студије изводљивости са идејним пројектом. 

Поступак проглашења заштите спровешће се за природне вредности за које су у току 
теренска истраживања и израда студије заштите и то природно плодиште младице у Љубовији. 

Посебну улогу у интегрисању целовите туристичке понуде има могућност формирања 
"путева културе" које ће бити у функцији презентације непокретних и нематеријалних културних 
добара, и повезивања са осталим видовима туристичке понуде.  

 Непосредни појас уз државну границу је у режиму контролисаног и ограниченог коришћења у 
надлежности је Министарства унутрашњих послова. У појасу ширине 300 m од државне границе на 
територији РС, не предвиђа се изградња објеката који би могли да ометају и доведу у питање 
видљивост граничне линије, што важи и за засаде високог растиња и пољопривредних култура.  

 

Просторни план општине Љубовија (''Службени лист општине Љубовија бр. 4/12), 
заснива се на циљевима и поставкама Просторни план републике Србије који је донет за период 
до 2020.године (Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године, „Службени 
гласник РС“, бр. 88/10). Просторни општине Љубовија (у даљем тексту ППО) је урађен за плански 
период до 2020. године. Циљеви ППО су: максимално коришћење саобраћајно - географског 
положаја, природних и створених потенцијала Општине; убрзанији развој Општине као неразвијеног 
подручја Србије и фактора интеграције у подручје Мачванског округа и региона Западна Србија; 
подстицање развоја сеоских подручја и обезбеђивање услова за задржавање, евентуално повратак 
становништва; одрживи развој привреде, заснован на коришћењу локалних ресурса и 

I 2.3.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
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компаративних предности општине, у којој ће пољопривреда, рударство и туризам бити стратешке 
области развоја; повећање атрактивности простора и шири избор решења, са локационог 
становишта за улагања домаћег и страног капитала; спровођење активне заштите животне средине 
кроз спречавање загађења, изградњу система управљања отпадом и природним ресурсима, 
едукацију и квалитетно учешће удружења грађана, као и спроводити санацију регистрованих 
загађивача и угрожених делова животне средине; интеграција привредних, културних и туристичких 
потенцијала у маркетиншко препознатљиве, финансијски стабилне и административно управљиве 
системе; подизање опште развијености Општине и повећање стандарда становништва, 
запослености и квалитета живота. 

Љубовија је општински центар и највеће насеље у Општини према броју становника, 
које се по својим карактеристикама приближава насељу урбаног типа. Условно велике густине 
становања последица су рационалног коришћења земљишта, геоморфолошких услова и развоја 
насеља усмереног према израђиваној планској документацији. 

Привредни развој Општине заснован је на могућностима коришћења следећих 
потенцијала: мoгућнoст oпрeмaњa пoстojeћих радних зoнa и кoмплeксa (a кoje сe нe кoристe, мoглe 
би сe прeнaмeнити), кojи oмoгућуjу друмски превоз, снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм; 
кoришћeњe пoтeнциjaлa минералних сировина; пoтпуниje искoришћeњe пoљoприврeднoг 
пoтeнциjaлa – интeнзивирaњe примaрнe прoизвoдњe, прeрaдe и плaсмaнa, пoсeбнo eкo 
прeхрaмбeних прoизвoдa, кao и пoвeзивaњe сa туристичкoм приврeдoм, нaрoчитo нa aфирмaциjи 
eкo и сeoскoг-кoмeрциjaлнoг туризмa; интeнзивирaњe туристичкoг рaзвoja кoришћeњeм природних 
пoтeнциjaлa, кoришћeњeм eкoлoшких прeднoсти oвe општинe и гeo-сaoбрaћajнoг пoлoжaja oвe 
Oпштинe. 

 

План генералне регулације за насељено место Љубовија (''Службени лист општине 
Љубовија бр. 10/14), заснива се на циљевима и поставкама Просторни план општине Љубовија 
(''Службени лист општине Љубовија бр. 4/12). Планом генералне регулације за насељено место 
Љубовија (у даљем тексту: ПГР) обухваћена је скоро цела катастарска општина Љубовија и делови 
КО Лоњин, КО Читлук, и КО Доња Буковица, укупне површине 771,24 ha.  

Основни циљ израде овог ПГР-а био је: препознавање и коришћење свих просторних 
могућности у оквиру границе Плана ради обезбеђења услова за дугорочни, уравнотежени и 
одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља и подизање квалитета живота свих 
становника и посетилаца овог подручја.  

ПГР-ом су планирана проширења грађевинског подручја само ради могуће легализације већ 
изграђених објеката ван грађевинског подручја и код исказаних потреба и интересовања 
потенцијалних инвеститора, ради заокружења изградње започетих планираних пословних 
комплекса или усмереног дефинисања интересантних садржаја за насеље (туристичке и викенд 
зоне уз Дрину),  а предложено је да се грађевинско подручје смањи на потесима где су услови 
терена неподесни за обезбеђење прописних приступних саобраћајница и безбедне изградње.  

Према карактеристикама простора (намена и морфологија физичких структура, време настанка, 
начин изградње, степен трансформација и др.). у обухвату су издвојене следеће урбанистичке целине: 
Целина 1: Урбано-централна насељска макро целина, мешовитих намена у којој преовлађује 
становање и централни садржаји, са центалном зоном и подцелинама Лоњинског побрђа са 
претежно „руралним становањем“ и подцелином између државног пута и Дрине; Целина 2: Радно-
стамбена целина „Стара Љубовија“, са две подцелине: радна зона „Стара Љубовија“ и подцелина 
становања оријентисаног претежно на улицу-државни пут; Целина 3: Стамбена целина Лоњин, 
формирана уз државни пут од каменолома према Шапцу лево и десно од пута; Целина 4: Стамбена 
целина „Читлук“, према Бајиној Башти, од Сабирног канала па улицом поред нове школе узбрдо, 
државним путем до очуване зоне пољопривредног земљишта; Целина 5: Стамбено комерцијална и 
радна целина „Буковица“, према Бајиној Башти до краја обухвата.  
              У оквиру грађевинског подручја су, на основу анализе стања постојеће изграђености 
земљишта, расположиве урбанистичке документације, преовлађујућих карактеристика намене, 
типологије изградње и начина просторне организације и уређења, стратешких опредељења, 
предложене следеће намене и типичне насељске целине: Зона насељског центра, ужи центар 1- 
старо језгро (ТНЦ1) -породично становање са пословањем средњих густина у низу комбиновано са 
јавним садржајима; Зона насељског центра-ужи центар 2 (ТНЦ2) -шира зона ужег центра, 

I 2.4.  ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА 
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породично становање са пословањем средњих густина  комбиновано са јавним садржајима; Зона 
ширег центра-зона вишепородичног (колективног) становања (ТНЦ3); Зона породичног становања 
(ТНЦ4) - компактно, слободностојећи објекти; Зона руралног становања (ТНЦ5) (становања малих 
густина са елементима становања на пољоприврењдним економијама); Јавни објекти и садржаји 
(ТНЦ6): образовање (предшколско, основно и средње образовање), здравствена заштита, култура, 
спортски терени и објекти, социјална заштита, државна, општинска управа и администрација; Јавне 
комуналне службе и објекти (ТНЦ7); Зона верских објеката(ТНЦ8); Туристичко рекреативни 
комплекси(ТНЦ9) (новопланиране  туристичке и викенд зоне); Комерцијалне зоне (ТНЦ10); Радне зоне 
(ТНЦ11) (производне делатности –индустрија); Радне зоне са становањем(ТНЦ12); Јавно и заштитно 
зеленило(ТНЦ13); Саобраћајне површине и ифраструктура; Шуме(ТНЦ14); Пољопривредне и остале 
површине(ТНЦ15) унутар и ван грађевинског подручја (пољопривредно земљиште које је у складу са 
посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи 
се за пољопривредну производњу); Водотокови(ТНЦ16); Зона инфрaструктурних oбjeктата и 
кoридoра.Изван грађевинског подручја предложене су следеће намене: Комунални инфраструктурни 
системи и површине; Саобраћајни инфраструктурни систем; Воде и водене површине. 
 

 

 
Подаци од значаја за израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовија 
 

 Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија 
Најважнији ресурс у општини Љубовија је река Дрина, око које су сконцентрисана насеља, 

људске активности, одмор и рекреација. Друго одличје општине Љубовија богато биодиверзитетом 
је заштићено подручје Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“. 

 Локални план управљања отпадом 
 Дугорочни циљеви (2018-2023.године) су: 
-Јачање професионалних капацитета за управљање опасним отпадом; 
-Постићи стопу поновног искоришћења амбалажног отпада (стакло, папир, картон, метал, пластика) 
на 25% од његове количине; 
-Обухватити целокупно подручје општине Љубовија са организованим прикупљањем комуналног 
отпада. 

 План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија 
Према сеизмичкој карти Србије подручје не припада зони висококг ризика од земљотреса, 

нису дате детаљне опције за третман ризика. Анализа је показала да је ниво ризика низак. Ризик да 
чак и мали потрес оштети старе куће постоји, али је кроз третман ризика бујичних поплава и 
клизишта дато препоручено деловање које односи и на ову могућу опасност. Најважније су 
превентивне мере које које су дефинисане просторним плановима и односе се на изградњу нових 
објеката. 

 Програм развоја Подриња 
 Основни стратешки циљеви регије Подриње су: 
-инфраструктура –  изградња и  подизање техничких и других карактеристика свих видова 
инфраструктуре; 
-пољопривреда – повећање конкурентности и рурални развој; 
-туризам – унапређивање свих сегмената сектора туризма, као и јаче повезивање туристичких 
институција из подрињских општина; 
-енергетика и заштита животне средине – интензивније коришћење енергетских потенцијала уз 
поштовање високих еколошких стандарда; 
-подстицање развоја сектора МСП; 
-здравство – обезбедити услове за већу доступност и виши квалитет здравствених услуга; 
-култура – јачање сарадње између културних и с њима повезаним институцијама (образовних, 
здравствених, туристичких и др.) из општина с обе стране Дрине. 

 Стратегија одрживог развоја општине Љубовија за период 2013-2022. године 
Општине усвојена је визија одрживог развоја општине Љубовија која се дефинише на 

следећи начин: ЉУБОВИЈА 2022. године је:  Заједница предузетних и активних људи, са модерном 
и енергетски ефикасном привредом и пољопривредом развијеном на локалним ресурсима и 

I- 2.5. СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
              Елаборат за потребе раног јавног увида 

10 
 

атрактивно место за посетиоце које воле угодан одмор у домаћинској атмосфери; Здрава заједница 
која брине о угроженима и слабима, у којој сва деца имају приступ образовању у доступним и 
опремљеним предшколским и школским установама и место које је чува своју светлу традицију 
и културно наслеђе; Здрава и очувана средина са зеленом Дрином, са рекама и потоцима са 
питком водом, са издашним пашњацима и шумама, богатим животским и биљним светом коју 
надлеће белоглави суп, чувар природе. 
 

 

  

 

Насеље Љубовија се поростире на десној страни алувијалне равни коју је створила река 
Дрина са својим притокама и то на месту ушћа њене највеће притоке на овом потезу Љубовиђе. 
Једним малим делом захвата јужне падине последњих огранака Соколских планина. На северу се 
налазе Кршино и Калића брдо, на истоку Кик, Раваница, Врач и Соколовача, на југу и западу река 
Дрина. Насеље се звездасто пружа од зоне у близини ушћа Љубовиђе и то: у правцу североистока и 
севера уз Љубовиђу, севера низ Дрину, односно југозапада уз Дрину. Са северне стране Љубовија 
је заштићена огранцима Соколских планина, док је са југа, запада и истока отворена према Дрини и 
Љубовиђи. Највећи део насеља изграђен је у равници, на речним терасама Љубовиђе, а у новије 
време индустријска зона се шири у алувијалној равни Дрине. 

У висинском погледу у општини Љубовија могу се уочити три доминантне целине: долина 
реке  Дрине са приобалним ниским појасом надморске висине 185m; ниско и средње побрђе које 
чине брежуљкасте форме нижих падина Подрињско- Ваљевских планина са једне стране и 
Соколских планина са друге стране; обележје овог рељефа су заталасане површи испресецане 
долинама многобројних водотока; и планинско и припланинско подручје ослоњено на ланац 
Подрињско-Ваљевских планина: Медведник (1204 m), Бобија (1272 m), Соколске планине (973 m);  
ово подручје одликује густа и развијена речна мрежа и благо терасасто спуштање терена у 
правцу долина реке Љубовиђе и  Дрине. 

Хипсометрија терена  
Подручје обухвата ПГР обухвата равничарске (долине Дрине и Љубовиђе) и благо 

заталасане терене у подножју брежуљака Соколских планина, између 170 м н.в. и 300 м н.в. 
Централни део насеља се претежно налази на теренима висине око 185 - 200 м н.в., док се падине 
изнад насеља простиру до надморске висине од 300 м н.в. Северни (ка Лоњину и Лоњин), као и 
јужни (ка Доњој Буковици) део подручја је у благом успону од Дрине (око 170 м н.в.) до око 185 м н.в.  

Нагиб терена  
Терен у алувиону река Дрине и Љубовиђе је раван или незнатног нагиба. Насеље Љубовија 

се налази на благо нагнутом терену (до 5%, максимално 10%), изузев малог дела, породичног 
становања, које се налазе на падинама огранака Соколских планина изнад центра насеља. Ови 
огранци спуштају се у равницу прилично стрмо (нагиба 20-30%). Источни део подручја ПГР, са леве 
стране долине Љубовиђе и десне стране долине Дрине изнад пута је благих нагиба (до 10-15%) и 
повољнији за изградњу. Повољнији услови за изградњу на делу обухвата ПГР, утичу на 
опредељење да се насеље шири у равници и на благо нагнутим теренима долина река Дрине и 
Љубовиђе, с тим што се појединини објекти, у функцији рекреације становништва, угоститељско-
туриситичке делатности, социјалне заштите, здравства (дечја одмаралишта, опоравилишта и др.) и 
друго, могу градити и на брежуљастим теренима. 

Експонираност терена  
Експонираност рељефа је значајна са микроклиматског становништа. Највећи део насеља 

се налази на повољно експонираним теренима, највише због заравњености терена у алувионима 
река и због благих нагиба терена екпонираних ка југоистоку, југу и југозападу (подручје данашњег 
насеља Љубовија). Брежуљкасти део насеља који се издиже изнад алувијалне равни Дрине и 
Љубовиђе окренут је југу и западу и повољно је експониран и погодан за иградњу стамбених и 
рекреативних зона.  

Геолошке карактеристике терена  

I- 3.1.  ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

I- 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 
ОГРАНИЧЕЊА 

I 3.1.1.  Геоморфолошке карактеристике  
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У тектонском погледу, терен општине Љубовија је у саставу унутрашњих Динарида, а 
углавном је изграђен од палеозојских, мање мезозојских, а само спорадично од терцијарних 
седимената.Највећи део планинског масива на територији општине Љубовија изграђен је од 
тријасних кречњака и дијабаз-рожњачке формације. Преко старије подлоге лежи горњокредна 
серија представљена претежно спрудним масивним и банковитим кречњацима, затим 
лапоровитим кречњацима, лапорцима и конгломератима. На простору Соколске планине 
доминира врх од 973 m. Долину реке Дрине чини пространи пешчарско шкриљасти комплекс са 
наизменичним смењивањем пешчара и разноврсних шкриљаца у хоризонталном и вертикалном 
правцу. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Слика : Геолошка карта општине Љубовија (Извор: Geosrbija.rs) 
 

Према “Инжењерско-геолошкој карти са геотехничком и сеизмичком рејонизацијом”, 
која је саставни део ПГР-а из 2014.године издвојена су 4 геотехничка и сеизмичка реона на подручју 
обухвата ПГР-а који се у основи разликују по геолошкој грађи терена, морфолошким, 
хидрогеолошким и сеизмичким условима. 

I 3.1.2.  Инжењерско-геолошке карактеристике терена  
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Геотрхнички рејон I – је у ниским приобалним подручјима Дрине и Љубовиђе. Сеизмички 
услови су релативно повољни, а процењени степен сеизмичког интензитета је VIIaоMSK 64 
скале.  

Геотрхнички рејон II – захвата подручја десне обалске стране Дрине. Према сеизмичким 
параметрима, припада VII0 сеизмичког интензитета MSK 64скале.  

Геотрхнички рејон III – захвата подручја десне обалске стране Љубовиђе, односно, ниске 
обронке побрђа. Припада VIо сеизмичког интензитета MSK 64 скале. 
 Геотрхнички рејон IV – издвојен је у брдском масиву, обухвата територију општине, али не 
припада подручју постојеће изграђености. Сеизмичност овог дела терена има тенденцију 
опадања ка VIо сеизмичког интензитета MSK 64 скале. 

 

Подручје општине Љубовије има веома развијену хидрографску мрежу. Главни ток је река 
Дрина, чија дужина на територији Општине износи око 38 км и којој гравитирају све реке и потоци 
Општине и ширег окружења. Дрина је широка од 50 до 200м и најужа је на шестом километру 
узводно од Љубовије, а најшира код Црнче. У релативно уској алувијалној равни река меандрира 
стварајући спрудове и аде. Корито реке Дрине на овом подручју усечено је у песковито - 
шљунковите формације алувијума, а због велике потискујуће снаге воде, дно и обале су угрожене 
ерозијом, па долази до одношења пескова и шљункова и њиховог таложења у акумулационом језеру 
Зворничке хидроелектране. Река Дрина је, на улазу у општину Љубовија, на надморској висини од 
око 190м.н.в., а на излазу, на граници општине Мали Зворник, на око 160м.н.в. Богата је водом и 
постоји могућност изливања и поплава. Хидроенергетски потенцијал Дрине износи 20% од укупног 
потенцијала у РС. Најближе водомерне станице на реци Дрини су: Радаљ која се налази на Дрини 
низводно од општине Љубовија и Бајина Башта која се налази узводно од Општине. 

Апсолутно највећи водостај на реци Дрини низводно од Љубовије на водомерној станици 
Радаљ (у периоду 1976.- 2019.) износио је  660 cm (02.12.2010.). У исто време највећи протицај је 
износио 4450 m3/s. Максимални протицаји се јављају у новембру, децембру и фебруару и у пролеће 
(у мају и априлу), а најнижи у јулу и августу. 

 
Табела: Карактеристичне вредности: водостај (cm)  

 
Табела: Хидролошки подаци и прогнозе, Карактеристичне вредности: протицај (m3/s) 

 
Табела: Карактеристичне вредности: водостај (OC)  

 
Највећа притока Дрине је река Љубовиђа, која је најдужа и водом најбогатија река у 

Општини, дуга 34км, од чега око 11 км (доњи део) припада општини Љубовије. Улива се у Дрину 
код Љубовије на надморској висини од 116 метара. Апсолутни пад јој је 1104 метара. Просечно 
сваке секунде у Дрину унесе око 2m3 воде. У хидрографском погледу сливно подручје реке 
Љубовиђе представља читав систем бујичних токова. Од ушћа у реку Дрину па до места на коме се 
спаја са Завојничком реком регистровано је 65 десних и 49 левих притока реке Љубовиђе. Поред 
тога Оровичка река која је главна притока реке Љубовиђе има 20 десних и 14 левих бујичних 
притока. Укупно на територији слива Љубовиђе регистровано је 176 бујичних водотокова. На више 

I 3.1.3.  Хидролошке карактеристике  
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потеза ове реке природно корито није у стању да прихвати ове воде које се изливају и плаве долину, 
којом ова река тече.  

У доњем делу свога тока на дужини око 11км (од ушћа у Дрину до ушћа притоке Козловац) 
река Љубовиђа тече долином чија се ширина креће од 300 до 500м. На овом делу њено корито је 
делимично засуто бујичним наносом. За задржавање наноса изграђена је ретардациона преграда 
висине 2,80м на локацији Давидовића воденица која је удаљена од реке Дрине око 2050м. Осим тога 
корито реке је од овог места регулисано на његовом делу кроз Љубовију до ушћа у реку Дрину.  

Осим реке Љубовиђе, на подручју ове општине постоје и сливови већих водотока који 
гравитирају Дрини: Трешњица, Буковичка река, Грабовички поток, Грачаница река, Узовничка река, 
Селеничка река и Лукавица, као низ дригих мањих водених токова. Општа карактеристика свих 
водотокова (река и потока) је да имају велике подужне падове корита и велике падове сливних 
површина, да су им корита доста кривудава и обрасла у растиње, тако да се набујале воде, после 
сваке веће кише, изливају и плаве околни терен. Доток им је врло брз и хировит и на регулацији 
њихових корита се, до сада, скоро ништа није урадило. За време јачих киша и отапања снегова, ове 
реке и потоци нагло надолазе и изливају се носећи све пред собом. При томе носе и веће количине 
вученог наноса, који се у низводним зонама таложи.  

На свим поменутим водотоцима који дренирају територију општине Љубовије до сада није 
успостављена ни једна хидролошка станица за осматрање нивоа површинских вода као и за 
мерење протока.  

Хидрографску мрежу насеља Љубовија чине реке Дрина и Љубовиђа са својим 
притокама. Периферне делове насеља Љубовија према Бајиној Башти плаве следећи потоци: 
Ђуриновац, Јанковића поток, Лазића поток, Дукића поток и Јевремовића поток. Ниједан од ових 
потока, осим Ђуриновца, немају регулисана корита способна да прихвате своје велике воде са 
бујичним наносом. Низводно од поменуте ретардационе предграде са десне стране реке Љубовиђе 
постоје четири потока: Читлучки, Срквенски, Јеремића и Постењачки поток који својим великим 
водама угрожавају насеље Љубовију.  
 

Хидрогеолошке карактеристике подручја општине Љубовија су веома значајне за 
снабдевање насеља и привредних комплекса водом и заштиту ових вода од загађења. На основу 
структурног типа порозности, хидрогеолошке функције могу се издвојити следећи типови издани: 
збијени тип издани - формиран у алувијалним наслагама; карстни тип издани - формиран у 
кречњацима "зворничке серије"; пукотински тип издани – фомиран у оквиру Борањског 
гранодиоритног масива; и условно безводни делови терена. 

Збијени тип издани има  значајно  распрострањење  у  алувијалним  песковито-
шљунковитим  наслагама Дрине, као и у алувијалним наносима Љубовиђе, Грачаничке реке, 
Трешњице, и др. Дебљина алувијалних наслага је промењива и креће се у доста широким 
границама, од 3-5 м, па до преко 30 м у оквиру алувијалних наноса Дрине. У алувијону Дрине у 
литолошком профилу разликујемо две целине; доњу песковито- шљунковиту, која има већу 
дебљину у односу на горњу песковито-муљевиту средину. Дебљина водоносних песковито-
шљунковитих наслага креће се обично 1- 3,5 м.  

Карстни тип издани на територији општине Љубовија формиран је у кречњацима који 
заузимају значајно распрострањење на територији општине Љубовија и то у мањој мери у 
северном делу, а знатније у југоисточном делу територије Општине, односно знатно 
распрострањење има у сливу реке Трешњице са њеним притокама Требућом и Сушицом. На основу 
изражених облика карстног процеса који се запажају на површини терена (вртаче, пукотине, 
пећине, кањони и клисуре) може се закључити да су ови кречњаци веома оштећени, што указује 
на добра филтрациона својства.  

Пукотински тип издани има  заступљеност  у  прекамбријумским  и  палеозојским  
кристаластим  шкриљцима  (гнајсеви, микашисти, амфиболити), гранитима и њиховим жичним 
еквивалентима и мезозојским чврстим формацијама (пешчари, туфови, дијабази, спилити, 
дацито-андезити, серпентинскоперидотитске стене, габрови, рожнаци, итд.). У оквиру пукотинске 
издани се генерално могу издвојити две целине: део издани изнад локалних ерозионих базиса 
речних токова, односно део издани у зони регионалне испуцалости и део издани испод ерозионих 
базиса, односно део издани у зони локалне испуцалости. 

I 3.1.4.  Хидрогеолошке карактеристике  
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Условно безводни делови терена, као  условно  безводни  делови  издвојене  су  оне  
геолошке  средине  које  немају  могућност формирања значајних резерви изданских вода којима 
би се могли решавати проблеми водоснабдевања, као и они делови терена који у односу на 
формиране издани имају функцију хидрогеолошке баријере. У ову категорију сврстани су 
делови истражног терена изграђени од палеозојских пешчара, кварцита, филита и аргилошиста. 
Неке од ових стенских маса сврстане су у ову категорију због веома слабе водопропусности 
(творевине палеозоика и доњег тријаса), док су друге веома малог распрострањења, па се у њима 
формира издан веома слабе издашности. У односу на подземне воде у карстификованим и 
карбонатним наслагама, ове творевине генерално чине баријеру кретању карстним изданским 
водама. Дренирање издани се врши преко извора чија је издашност углавном мања од 0.1 л/с. У 
оквиру наведених стенских маса формира се слаба издан веома мале издашности, тако да су 
резерве подземних вода у оквиру њих безначајне. 
 

Највећи део земљишта насеља Љубовија припада алувијалном земљишту – творевине реке 
Дрине и утицај реке Љубовиђе. Површински слој алувијалног земљишта знатно је развијен и има 
врло погодан гранулометријски састав. Дубина земљишта често зависи од правца и јачине Дрине за 
време поплава, јачине ерозије околних планинских страна и правца наноса еродираног материјала. 
Југозападни огранци Соколских планина и Бобије који залазе у насеље, покривени су смеђе рудним 
земљиштем на кречњаку и смеђе скелетоидним земљиштем на граниту. Због генетичких особина 
земљишта смањене су бонитетне вредности, те спадају у шумско пашњачка земљишта. На 
простору обухвата ПГР-а доминира пет врста земљишта и то: Алувијални нанос - песковити 
(флувисол) се простире на потесу око Љубовије од Врх Поља до Лоњина; Алувијално делувијални 
наноси налазе се у уском појасу реке Љубовиђе; Алувијални нанос -иловасти се простире на потезу 
Лоњина; Дистрични камбисол скелетоидни налази се на блажим падинама и на врховима 
брежуљака изнад Љубовије где је ерозија мање изражена него код камењара; Литосол - камењар 
већу заступљеност има на северо-западном делу територије обухвата ПГР-а, у пределу стрмих 
нагиба. 

Бонитетне класе земљишта 
Подручје Лоњина и крајњи југоисток ка Врхпољу припада земљиштима 1. и 2. бонитетне 

класе (алувијални нанос -флувисол иловасти), која су погодна за гајење свих врста култура, али уз 
мелиоративне мере у зонама угроженим поплавама и издизању нивоа подземних вода. Повремена 
ограничења могу да буду изазвана сушама при већој дубини подземне воде, што се може отклонити 
наводњавањем. Због повољне дубине, физичких и хемијских особина, равног терена и 
заштићености од поплава, на њима се могу гајити све културе које успевају у подручју. 

Средишњи јужни део подручја ПГР-а од Љубовије ка Дрини припада земљиштима 3. 
бонитетне класе (алувијални нанос – флувисол песковити), а местимично се срећу и песковите и 
шљунковите оазе, врло мале пољопривредне вредности. Повремено су угрожена поплавама, 
потребна је примена ђубрива, повећање капацитета апсорпције и наводњавање. Ова земљишта 
погодна су за воћњаке, ливаде, пашњаке и шуме, а уз мере заштите од ерозије и примену 
агротехнике, погодна су и за ратарске културе.  

У северном делу уз Љубовиђу заступљена су земљишта 4. бонитетне класе (алувијално – 
делувијална земљишта) мање повољна за пољопривреду, дубоког су профила и погодних 
рељефних услова. Највећи проблем је неуређен водно - ваздушни режим, кисела реакција и низак 
садржај биљних асимилатива, те захтевају поправке физичких и хемијских особина. Мере заштите 
од ерозије су обавезне. Могу се користити као воћњаци, ливаде, пашњаци и шуме.  

У северном делу подручја земљишта 5. и 6. бонитетне класе (дистрични камбисол са мање 
или више садржаја скелета) су ниске повољности за пољопривреду (осим за травни покривач и 
шуме), са знатним ограничењима по основу рељефа (нагиба), ерозије, нивоа асимилатива, реакције 
и делом водно -ваздушног режима, као и брзог губљења воде. Обавезне су мере заштите од ерозије 
(терасирање) и примена агротехнике (ђубрење) за узгој воћа, а код узгоја кромпира и сл. обрада по 
изохипсама.  

Скелетна земљишта по ободу подручја у зони Лоњина сврстана су у 7. бонитетну класу. То 
су апсолутно шумска земљишта, али се на њима и шуме тешко заснивају.  

 
 

I- 3.1.5.  Педолошке карактеристике и бонитет и класе земљишта 
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Структура коришћења земљишта приказана у наредној табели за целе катастарске општине 
Љубовија, Лоњин, Читлук и Доња Буковица на основу публикације Мачвански округ у бројкама, 
Одељење статистике Шабац, Шабац, 2006.године. 
 
Табела: Структура земљишта у КО Љубовија, Лоњин, Читлук и Доња Буковица (у ha) 
Назив  
КО 

Површ. 
укупно 

Оранице  
и баште 

Воћњаци Вино- 
гради 

Ливаде Пашњаци
 

Рибњаци
 

Трстици  
и баре 

Шумско 
земљ. 

Неплодно
земљ. 

Љубовија    105   25     3 - -     4 - -     8   65 
Лоњин    954 291   69 -  27   77 - - 352 138 
Читлук    655 244   36 -  13   52 - - 211   99 
Доња  
Буковица 

1.997 875 145 -  48 216 - - 557 156 

 
 
 

Климатске карактеристике општине Љубовија зависе од морфологије терена, па су присутне 
знатне разлике између нижих и виших терена по појединим климатским елементима. На нижој 
надморској висини клима је умерено континентална, а на висинама од 700м осећа се карактер 
субпланинске климе. 
Подаци о клими преузети су из Студије о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у 
прекограничном подручју Србија- Босна и Херцеговина – Љубовија, у којој су за анализу климатско- 
метеоролошких фактора коришћени подаци осмотрени на самој територији општине Љубовија, као 
и они регистровани у њеној непосредној близини. 

Слика/табела: Средње месечне и средње годишње вредности температуре ваздуха (оС)  

 
 
Слика/табела: Средња месечна и средња годишња вредност облачности (1/10)  

 
 
Од свих показатеља влажности ваздуха највећи  практични  значај  има релативна 

влажност ваздуха која карактерише степен засићења ваздуха воденом паром. Разлика између 
месеца са најмањом и највећом релативном влажношћу у Љубовији, тј, годишња амплитуда, износи 
16.9%.  

Ветрови - највећу средњу годишњу брзину има северозападни ветар (3,6м/сек), затим северни 
(3,2 м/сек) и источни (3 м/сек). Најмању средње годишњу брзину имају јужни (1,8 м/сек) и 
југозападни ветар (2,1 м/сек). Северни ветар дува са Фрушке горе током целе године, а највише у 
лето и јесен. Максимум честина је почетком зиме, када утиче и на пад температуре (као кошава). За 
разлику од кошаве, која је сув ветар, северозападни и западни ветар доносе падавине.  
 
Слика/табела: Месечне и годишње суме падавина (мм)  

 
 
 
 
 
 
 

I- 3.1.6.  Структура коришћења земљишта 

I 3.1.7.  Климатске карактеристике 
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Минералне сировине 
Досадашња истраживања лежишта неметаличних сировина на ширем подручју Општине 

показала су да постоје резерве:  еруптивног камена дацита северозападно од Љубовије (Крш); на 
локацији уз површински коп постоје и постројења за дробљење и млевење камена;  шљунка на 
локацији југоисточно од Љубовије уз Дрину; и барита на локацији рудника Бобија.  

Не постоје значајнија ограничења за експлоатацију минералних сировина са аспекта 
природних услова. Постојећи каменолом дацита Крш, који се налази непосредно уз пут Љубовија – 
Шабац, неповољно утиче на одвијање саобраћаја и животну средину због повишене буке и повећане 
концентрације прашине. 

Енергетски ресурси 
Најзначајнији енергетски ресурс на подручју општине Љубовија је хидроенергетски 

потенцијал реке Дрине и других мањих водотока.  
Према Стратегији управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године 

(Сл.гласник РС“, бр. 3/17) у Србији само неколико водотока има неискоришћен хидропотенцијал, а 
међу њима је и река Дрина. Преостали хидропотенцијал и могућност његовог искоришћавања мора 
бити у складу са критеријумима који су везани за вишенаменско коришћење вода, узимајући у обзир 
и међународни карактер водотока. 

 Потез средње Дрине, између хидроелектрана „Бајина Башта“ и „Зворник“, могао би се 
решавати каскадним хидроелектрана, при чему оптимално решење треба тражити између варијанти 
са две или више степеница, уважавајући захтеве сектора вода, али и ограничења која постоје од 
других корисника простора.  

Обзиром на географски положај и рељеф општине, као и на степен развијености 
пољопривреде, могуће је коришћење и других обновљивих извора енергије: енергије ветра, сунца и 
биомасе.  

 
 
 

Према Нацрту ППРС општина Љубовија је сврстана у природне и природи блиске пределе 
умерене осетљивости. Дефинисане следеће смернице за развој урбаних предела при изради 
просторних и урбанистичких планова:  

 регулацију грађења и уређивања простора у складу са карактером (композицијом и конфигурацијом 
структуре предела) и циљним квалитетом предела, специфичностима развоја урбаног предела 
као целине (просторни хоризонт) и развоја појединачних насеља;  

 успостављање просторног урбаног реда и очување остатака елемената руралног предела (шуме, 
агрошумски простори, комплекси периурбаних мозаика, површински водотокови) у рубним зонама 
(периурбане зоне);  

 усмеравање ширења урбаног центра/насеља и планирање градње у складу са захтевима 
очувања пољопривредног и шумског земљишта, заштите културног и природног наслеђа, 
рационалног коришћења градског грађевинског земљишта и давања приоритета урбаној обнови, 
рециклажи и изградњи у оквиру већ постојеће урбане матрице;  

 јачање специфичног карактера „сликеˮ урбаног центра/насеља (одређене обрасцем урбаног 
предела, преовлађујућом урбаном формом, карактером и диспозицијом репера, карактеристичним 
редом којим је дефинисан сложен однос грађених и природних елемената) и заштиту визура „на 
урбано насељеˮ и „из урбаног насељаˮ (уређивањем простора поред улазно-излазних 
саобраћајних праваца, уређивањем и отварањем визура на локалне и регионалне репере урбаног 
насеља, уређењем приобаља и сл); 

 очување, унапређење и одрживо коришћење отворених простора и елемената природе у 
урбаним центрима/насељима и активирање напуштених и девастираних (браунфилд, урбани 
џепови) простора којима се повећава регулаторна и културна функција екосистема урбаног 
предела као индикатора квалитета животне средине и степена адаптације на климатске промене;  

 резервисање простора за формирање зелене инфраструктуре, као мере адаптације урбаног 
центра/насеља на климатске промене, и мреже зелених и јавних простора којом се повезују 
природне и културне вредности насеља и урбаног предела, њихово повезивање с рубном зоном 

I- 3.1.8.  Минералне сировине и енергетски ресурси 

I- 3.2.  ПЕЈЗАЖ И ПРЕДЕОНЕ ОДЛИКЕ
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(периурбани мозаик) и остваривање везе с руралним пределом (мрежа „урбаних џеповаˮ, 
мултифункционални плавозелени коридори дуж постојећих и ревитализованих малих градских 
водотокова, бициклистичке стазе и пешачке тематске стазе);  

 формирање катастра зелених и јавних отворених простора којима треба обезбедити висок степен 
заштите, и афирмисање подизања, одржавања и обнове девастираних јавних простора као 
предмета јавног интереса;  

 интегрисану рекреацију као савремени вид урбане рекреације која омогућава превазилажење 
проблема дезинтеграције урбане структуре и одражава урбане стилове живота. 
 

 

Општина и насеље Љубовија се налазе у пограничном периферном делу Западне Србије и 
припадају Мачванском управном округу. Према Закону о регионалном развоју («Сл.гласник РС», 
бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др.закон), као и ППРС 2010.- 2020. oпштина припада Региону Шумадије и 
Западне Србије. Западну границу територије општине Љубовија представља река Дрина (граница 
са Републиком  Српском и Босном и Херцеговином), са источне стране се граничи са општинама 
Ваљево и Осечина, на северу са општинама Крупањ и Мали Зворник, а на југу са општином Бајина 
Башта. Већи део Општине чине брдско-планински терени, док су у долини реке Дрине  заступљени 
равничарски и брежуљкасти терени.  

 

 

Карта државних путева; Извор: https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/referentni-
sistem/Karta_drzavnih_puteva.pdf 

 Долином реке Дрине води главни комуникациони правац западне Србије: државни пут IБ- 
реда бр. 28 Мали Зворник –Љубовија - Бајина Башта- Ужице, који пролази периферијом насеља 
Љубовија. Кроз брдско- планинско подручје Општине воде  државним путевима II реда:  IIA- реда бр. 
141, Љубовија- Пецка – Осечина – Коцељева – Уб и  IIA- реда бр. 137, Грачаница- Крупањ- Завлака- 
Текериш-Волујац- Шабац, а преко моста на реци Дрини, са међународним путним граничним прелазом, 
подручје Општине је повезано са саобраћајном мрежом Републике Српске и БиХ. 

I- 3.3.  РЕГИОНАЛНА ПРИСТУПАЧНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА ШИРИМ ОКРУЖЕЊЕМ

I- 3.3.1.  Саобраћајно-географски положај Љубовије
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Државни пут IБ- реда бр. 28 Мали Зворник –Љубовија - Бајина Башта- Ужице, као најзначајнија 
друмска саобраћајница овог подручја, која се пружа паралелно са током реке Дрине целом дужином 
Општине, главна је веза овог дела Србије са следећим примарним друмским правцима: 

- преко Лознице  и Шапца наставља ка Београду и излази на међународне коридоре: Е-70, а 
преко њега ка североистоку Европе (Румунија) и западу (Хрватска); и  Е-75, а преко њега ка северу 
(Мађарска), истоку (Бугарска) и југу (Медитеран);  

-преко Ужица и Западно-моравског коридора Е-761, односно магистралног пута М-5 (Ужице-
Чачак-Појате-Зајечар), повезује подручије Општине са централном и источном Србијом и даље са 
истоком Европе;  

-преко Ужица и  коридора Е-763 повезује подручје Општине са Јужним Јадраном (Црна Гора- 
Бар);  

-рачвајући се на територији Љубовије један крак државног пут IБ- реда бр. 28 друмским мостом 
пресеца реку Дрину и укључује се на коридор Е-762 који наставља ка Сарајеву, повезујући Републику 
Србију са БиХ. 

 
 

Општина Љубовија према Просторном плану Републике Србије (Закон о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020.године, „Службени гласник РС“, бр. 88/10) спада у неразвијена и 
демографски угрожена подручја и налази се изван свих планираних функционалних урбаних 
подручја (ФУП). Према предложеном моделу економско- функционалних области (региона), 
најближи су: 8. Мачванска, 9. Колубарска и 16. Златиборска. Насеље Љубовија спада у мање 
урбане центре. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Извор: ППРС (2010.), Реферална карта 2. Мрежа урбаних центара и регионална 
организација 

Могућности (шансе) за побољшање регионалне приступачности и функционалних веза са 
окружењем  које произилазе из планских решења ППРС (2010.-2020.) дефинисане су већ у 
циљевима просторног развоја РС, а посебно следећим: 
- уравнотеженији регионални развој и унапређена социјална кохезија, односно смањење разлика у 
степену развијености и јачање територијалне конкурентности регионалних подцелина РС; 
- регионална конкурентност и приступачност, а у том смислу, јачање надлежности и одговорности 
за квалитетнији и ефикаснији просторни развој јединица локалне самоуправе и регионалних 
целина, уз систематску подршку државе;  

I- 3.3.2.  Могућност просторне интеграције и функционалног повезивања општине Љубовија 
са окружењем у ППРС 2010.-2020.
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-просторно-функционална интегрисаност у окружење, односно функционално повезивање са 
регионима у окружењу, које ће се одвијати у складу са европским принципима прекограничне, 
интеррегионалне и транснационалне сарадње; и др.   

За делове територије РС изван функционалних урбаних подручја, као што је Љубовија, 
регионалне институције би требале да дефинишу посебне пројекте којима би се ти делови 
ревитализовали, развијали и уређивали у складу са територијалним потенцијалима, концепцијом и 
приоритетима заштите и одрживог коришћења природих ресурса и добара и одрживог развоја 
пољопривреде, водопривреде, туризма и других економских активности.  
 

 
Насеље Љубовија је (према Карти државних путева) удаљено од Шапца као седишта Мачванског 
управног округа 127,7 км, а од осталих регионалних центара (урбаних подручја центара интеграције 
више од 40.000 становника) на секундарној осовини развоја: Лознице 74,2 км, и Ужица 82,1 км.  
Ваљево  (61,4 км)  је просторно ближе од осталих регионалних центара, али  су услови за изградњу 
саобраћајница преко брдско- планинског терена тежи, а постојеће саобраћајнице су у лошем стању, 
па су везе са овим центром слабе.  
Међународни, друмски гранични прелаз на мосту преко реке Дрине пружа повољне услове за 
интензивније везе са Братунцем и осталим насељима и општинама у Републици Српској (БиХ).  
Интеграцији дуж планиране осовине развоја, која је дефинисана Нацртом ППРС, погодује 
саобраћајно- географски положај у долини реке Дрине, док је брдско- планинско подручје у залеђу 
Општине, слабо приступачно. Степен приступачности ће се повећати кроз модернизацију или 
рехабилитацију локалних саобраћајница и друге инфраструктуре која повезује насеља, јачањем 
веза и повећањем саобраћајне и комуникацијске приступачности мање развијених, периферних и 
ретко насељених области. 
 
 
На нивоу региона, акредитована је Регионална развојна агенција (РРА) Подриња, Подгорине и 
Рађевине са седиштем у Лозници, чији су оснивачи град Лозница и општине: Љубовија, Мали 
Зворник, Осечина, Крупањ и Богатић. РРА пружа следеће групе услуга: информације, обуке, 
саветодавне услуге, менторинг и промоције. Циљ је подршка расту и развоју микро, малих и 
средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и 
квалитета услуга подршке за њихово пословање.  
Посебни стратешки регионални програми, који је усвојила Влада РС је Програм развоја Подриња 
2017-2021. и Акциони план развоја Подриња 2018-2022.  
У општини Љубовија постоји могућност одвијања само друмског саобраћаја, а најзначајније 
саобраћајнице којима се ово подручје укључује у друмске и друге саобраћајне системе у окружењу 
воде долином реке Дрине. Како би се омогућиле боље функционалне везе са окружењем потребна 
је изградња, реконструкција и модернизација државних путева у региону, чиме ће се омогућити већи 
степени доступности и приступачност већим урбаним центрима, као и изградња и реконструкција 
општинских путева, којима ће се побољшати везе сеоских насеља са општинским центром.  
За општину Љубовија битна је саобраћајна приступачност локалним и регионалним 
административним центрима у РС и изграђеност инфраструктуре као значајног покретача 
регионалног развоја и искоришћења компаративних предности подручја кроз повезивање 
туристичких и пољопривредних области са  привредним  центрима у земљи.  
Одрживи економски и социјални развој општине Љубовија, треба усмерити ка ширим 
регионалним интеграцијама на функционалној и интересној основи, што се пре свега односи на 
општине Мали Зворник, Крупањ и Бајина Башта  и градове Лозница, Шабац и Ужице, а у 
Републици Српској  Братунац и Вишеград и др. и на друге општине из региона Западна Србија и 
међурегионално, са могућим партнерима у Србији, подручјима са сличним потенцијалима. У том 
смислу се постављају правци регионалних веза на релацијама: Шабац- Лозница-Мали Зворник- 

I- 3.3.3.  Регионална приступачност

I- 3.3.4.  Функционалне везе Љубовије са ширим окружењем
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Љубовија- Бајина Башта – Ужице, као основни правац и правац Љубовија- Братунац (Република 
Српска), као правац прекограничне сарадње и Љубовија –Пецка-Ваљево као могући правац 
повезивања са брдско-планинским залеђем. 
Љубовији (1.871 радника) мигрира 726 радника дневних миграната (око 39% укупног броја 
запослених) из 28 насеља, доминантно са подручја општине. Према РПП 

 
Функционалне везе са суседним општинама треба базирати на: 

-заједничком развоју туризма на реци Дрини и у брдско- планинском залеђу (Крупањ, 
Осечина и др.), повезивањем ових целина у јединствену туристичку понуду; 

-функционалном повезивању инфраструктурних система (регионални систем за управљање 
отпадом, регионални системи за снабдевање водом и др.); 

-координацији програма заштите и унапређења начина коришћења културних и историјских 
добара и формирању заједничких културних програма; 

-координацији  и  заједничком  решавању  проблема  заштите  животне  средине, заштите 
од елементарних непогода  и др. 

 
Функционалне везе са другим регионима 

Заједнички интереси општине Љубовија и општина у другим регионима (областима), као и 
Мачванске области (нацрт ППРС) и Подриња са другим областима и регионима у Србији и суседној 
БиХ, могу се дефинисати у следећим областима: 

-успостављању добрих саобраћајних комуникација и инфраструктурних веза; 
-дефинисању   компатибилних   привредних   садржаја,   ради   заједничког   наступања   на 

тржишту; 
-успостављању социјалних, историјских и културолошких веза; 
-размени искустава у реализацији истих или сличних програма, као и решавања истих или 

сличних проблема и др. 
У циљу даљег развоја потребно је у правцу предложених регионалних веза, дуж развојних 

осовина, обезбедити инфраструктурну опремљеност свих насеља (модернизовати 
инфраструктурне мреже), нарочито оних који ће у систему насеља имати значајне интеграционе 
функције. 

 
Функционалне везе са  прекограничним регионима 
У пограничном подручју реке Дрине формирани су еврорегиони:  „Дрина – Сава – Мајевицаˮ, 
„Дринаˮ и „Дрина – Тараˮ који представљају резултат иницијативе становника и локалних 
заједница из Србије и суседних држава. Дрински појас у целости требало би да има интегративну 
улогу у коришћењу хидроенергетског потенцијала Дрине, коришћењу и заштити вода, привредном 
развоју, развоју туризма и саобраћајном повезивању Републике Србије са Босном и Херцеговином 
(Републиком Српском), као и са Црном Гором. Улазак у интеграције са простором суседних земаља 
преко дринског појаса подразумева у првом реду јасне циљеве и програме трансграничне 
сарадње. У том смислу неопходно је: званично дефинисати заједнички интерес држава у 
планирању и усмеравању развоја ових подручја; и приступити остваривању потпуне сарадње 
између институција на интеграцији програма заштите и развоја (размена информација, 
партнерство, сагледавање актуелних пројеката и стратегија за подручје Дрине, усаглашавање 
надлежности).  
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Потенцијали  
Општину и насеље Љубовија карактерише периферни положај и условљеност комуникација 

долином реке Дрине, која представља један од главних комуникационих праваца западне Србије, 
погранични положај са путним мостом и граничним прелазом. Географски и саобраћајни положај 
Општине може се посматрати и као потенцијал али ограничење њеног будућег развоја.  

Потенцијали регионане сарадње општине Љубовија са окружењем, могу се приказати 
кроз следеће категорије: 

 инфраструктурни системи, могу да представљају значајан потенцијал уз примену планског и 
стратешки усмереног развоја, јер: 

-Општина обухвата део речне долине Дрине (у дужини од око 36км) којом воде главни 
комуникациони правци Западне Србије, што је чини транзитним подручјем, преко којег се  остварују 
везе уже Србије са Босном и Херцеговином; општински центар, насеље Љубовија лоцирано је 
поред Дрине, на раскрсници државних путева I  и II реда;   

-погранични положај територије Општине, који представља потенцијал, уз добре саобраћајне 
везе са БиХ, које се сада остварују преко постојећег моста, са међународним путним граничним 
прелазом;   
-државни путеви I  и II реда, који пролазе подручјем Општине и омогућују њено укључивање у 
регионалне, државне и међународне токове саобраћаја; 

 природни ресурси, који су недовољно искоришћени и могу бити основни потенцијал привредне 
сарадње са окружењем у наредном периоду; 
  

 различите врсте туристичких производа, који  нису у потпуности  искоришћени,  а повезивањем 
са постојећим и планираним туристичким локалитетима у ужем и ширем окружењу, могу 
формирати разновснију туристичку понуду; 
Ограничења  

Разлоге за слабо или недовољно развијене регионане везе општине Љубовија са 
окружењем представљају: досадашњи неповољни развој у области привреде, неповољни 
демографски трендови, недовољно развијени инфраструктурни системи и др. Ограничења се 
могу приказати кроз следеће категорије: 

 инфраструктурни системи, који су на територији Општине недовољно развијени и 
онемогућавају добру повезаност унутар Општине, са недовољном саобраћајном повезаношћу,  
нарочито  у  међуопштинским  и  међурегионалним  оквирима, односно: 

-недовољна искоришћеност транзитног и пограничног положаја; 
-недовољна изграђености саобраћајница у брдско- планинском подручју и неповољни природни 
услови за изградњу ових саобраћајница; 
-непостојање услова за одвијање железничког саобраћаја;    
-велика удаљеност од међународних инфраструктурних коридора и инфраструктуре других врста 
саобраћаја (железнички, речни, ваздушни). 

 природни ресурси, који су недовољно искоришћени;  
 негативни   демографски   трендови;  
 насеља у оквиру мреже насеља и система центара, која су неадекватно повезана са 

недовољно развијеним јавним службама; 
 различите врсте туристичких производа, који  нису у потпуности  искоришћени;   

Основни циљеви развоја су: 
На основу стања потенцијала и основних поставки ППРС (2010.) и нацрта ППРС, 

дефинисани су циљеви регионалног развоја општине Љубовија који се могу груписати у две 
групе основних циљева: 

 јачање регионалних веза 

I- 3.3.5.  Потенцијали, ограничења и циљеви регионалног развоја општине Љубовија
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-побољшање саобраћајне повезаности територије Љубовије са ужим и ширим регионалним 
окружењем, посебно са залеђем;  

-покретање процеса интеграције са суседним општинама дуж планиране секундарне осовине 
развоја;  

-даљи развој трансграничне сарадње са општинама у Републици Српској и у Федерацији БиХ;  
-покретање пројеката регионалног нивоа, који ће омогућити ефикаснији развој сваке општине 

појединачно и развој целог региона. 
 ефикасније коришћење ресурса и вредности 

-формирање идентитета Општине, на систему валоризованих природних и културних 
вредности; 

-утврђивање облика и начина пласмана производа (понуде), којим Општина може да конкурише 
на државном и европском тржишту; 

-реструктурирање привреде Општине развојем привредних грана које се базирају на 
локалним ресурсима у циљу ефикасније кооперацији са суседним општинама у региону и другим 
регионима. 

-коришћење туристичких потенцијала. 
 

 

 
 Циљ израде Плана генералне регулације је одређивање смерница за развој делатности и 
намену површина, као и услова за одрживи и равномерни развој, односно искоришћавање 
потенцијала које територија насељеног места Љубовија нуди, а са циљем просторног уређења 
насељеног места са основном регулацијом и правилима градње. 
 Концепт уређења ПГР се заснива на препознавању конкретних проблема у обухвату плана и 
преко планерских инструмената, корекцију граница дефинисаних намена површина, урбанистичких 
параметара и показатеља. Након извршене детаљне анализе и валоризације постојећег стања, уз 
иновирање података од значаја за израду урбанистичког плана, а у складу са конкретним 
потребама, дефинисан је неопходан обухват интервенција који Нацртом плана може бити коригован. 
Дефинисањем нових правила уређења и правила грађења, створиће се додатни предуслови за 
изградњу објеката, као и сви други услови у складу са законом.  
 Општи циљеви ПГР се дефинишу кроз стварање услова за сврсисходно коришћење 
подручја насеља на основама одрживог развоја, заштите и унапређења стања животне средине, са 
нагласком на подручјима од посебног значаја (простори под очуваним шумским комплексима, 
водотоцима, простори са посебним визуелним могућностима и квалитетима), смањење просторних 
ограничења за развој насеља и спречавање нелегалне градње, развој мреже инфраструктуре и 
јавних служби, унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника, стварање 
веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за подстицај привредног развоја, 
покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски повољнијих услова за 
привређивање и стварање добити, побољшање социјаног и демографског развоја, унапређење 
елемената урбане структуре, грађење датог подручја, развој туристичког потенцијала насеља итд. 
 Границе површина јавне намене ће бити минимално кориговане на начин да се омогући 
ефикасније спровођење плана и израда планова нижег реда, техничких докумената (урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације и препарцелације). 
 
 
 
 
 

I 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
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Планом генералне регулације је дефинисана нова типологија намена. Типологија је рађена у складу 
са Стандардизацијом класификације намена земљишта и планских ознака у урбанистичким и 
просторним плановима који се доносе на локалном нивоу – планске ознаке. Све промене 
заступљености одређених намена се могу анализирати у следећим табелама где се пореде 
планиране намене из претходног Плана генералне регулације за насељено место Љубовија и новог 
ПГР. 
 
Табела: Биланс основне намене површина у оквиру граница старог Плана генералне регулације-  

Основна намена 
- план генералне регулације - 

Постојеће стање Планирано стање 
Површина 
(ha) 

Однос 
(%) 

Површина 
(ha) 

Однос 
(%) 

1. Грађевинско земљиште 385,33 49,96 478,95 62,10 
2. Шумско земљиште 77,00 9,98 77,00 9,98 
3. Пољопривредно земљиште 300,69 38,99 203,70 26,42 
4. Водно земљиште 8,22 1,07 11,59 1,50 
У  К  У  П  Н  О   771,24  100,00 771,24 100,0 

 
Табела: Биланс намене површина у оквиру грађевинског подручја, кроз упоредни приказ 
постојећег и планираног стања- стари плански документ 

Намена земљишта 

 
Постојеће стање 

Планирано стање 

Површина 
(ha) 

Учешће у 
ПГР (%) 

Површина 
(ha) 

Учешће у 
ПГР (%) 

Грађевинско земљиште  385,33 100,00 478,95 100 

Површине јавних намена 95,62 24,82 121,98 25,47 

1.1 Предшколске и школске установе 3,38 0,87 2,57 0,54 

1.2 Здравствена заштита 8,70 2,25 8,70 2,25 

1.3 Култура, наука, информисање 0,23 0,06 1,03 0,21 

1.4 Спорт и рекреација 3,05 0,79 4.76 0,99 

1.5 Социјална заштита 0,70 0,18 0.70 0,18 

1.6 Државни органи и управа 1,33 0,34 1.33 0,34 

1.7 Комунални објекти и површине 7,31 1,89 7,97 1,66 

1.8 Саобраћајни објекти и површине 50,93 13,22 71,56 14,94 

1.9 Заштитно зеленило / / 23,36 4,88 

Површине осталих намена 306,82 179,18 356,97 74,53 

2.1 Становање 261,93 67,97 266,45 55,63 

2.2 Верски објекти 0,65 0,17 0,65 0,17 

2.3 Туристичко рекреативни комплекси 0,24 0,06 19,63 4,09 

I 5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ

I 5.1.ПРЕДЛОГ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
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2.4 Комерцијални објекти и услуге 6,25 1,62 21,86 4,56 

2.5 Радне зоне   15,31 3,97 37,14 7,75 

2.6 Радне зоне са становањем / / 11,24 2,35 

 
 

Табела: Биланс основне намене површина у оквиру Плана генералне регулације – планирано 
стање 

Основна намена –Пла генералне регулације Планирано 
стање 

Удео намена у ук. 
површини (%) 

 Грађевинско земљиште 488.49.06 55,44
 Шумско земљиште 41.63.49 4,73
 Водно земљиште 102.83.13 11,67
 Пољопривредно земљиште 204.80.11 23,24
ПС Привремено становање (викенд зона) 43.40.08 4,92

Укупна површина у обухвату 881.15.87 100%

 
Табела. Преглед појединачних намена у обухвату Плана генералне регулације – Планирано стање 

Намена површина Површина 
(ха)(приближно) 

Удео појединих 
намена у ук. 
површини (%) 

 Шумско земљиште 41.63.49 4,73
 Водно земљиште 102.83.13 11,67
 Пољопривредно земљиште 204.80.11 23,24

Површине за становање 305.48.10 34,67

С  Породично становање (макс. П+2+Пк) 128.36.45 14,57
СР Становање рурално (макс. П+1+Пс) 123.09.17 13,97
ПС Привремено становање (викенд зона) 43.40.08 4,92
 Вишепородично становање (П+4+Пк) 10.62.40 1,21

Површине за објекте у јавној употреби 05.13.58 0,58

У Површине за објекте државне и локалне самоуправе 00.15.81 0,02
О Површине за образовање и дечју заштиту 04.36.48 0,50
3 Повшине за здравствену заштиту 00.43.14 0,04
А Површине за администрацију 00.18.15 0,02

Зелене површине и површине за спорт и рекреацију 18.06.73 2,05

 Површине за спорт и рекреацију 05.84.28 0,66
 Зелене површине 12.22.45 1,39

Површине за привредне делатности 58.80.51 6,67

 Површине за индустријску производњу 32.21.32 3,65
 Површине за комерцијалне делатности 24.43.14 2,77
  Површине за туризам и угоститељство 02.16.05 0,25
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Површине и објекти за техничку и ком. инфраструктуру 11.33.53 1,29

+ Површине за гробља (хришћанско) 04.87.45 0,55

 Остале површине и објекти за комуналне  делатности 
(пијаце, прихв. за напуштене животиње) 

06.46.08 0,74

 Површине за верске објекте 00.65.18 0,07
 Површине специјалне намене (полицијска станица) 00.08.67 0,0009

Инфраструктурни коридори, површине и објекти за 
саобраћајну инфраструктуру 

85.46.61 9,70

 Јавни пут 19.54.32 2,22
 Улица у насељу 65.39.71 7,42
 Аутобуска станица 00.52.58 0,06

Спровођење плана 46.86.23 5,32

● Стечена обавеза (ПДР) 27.27.97 3,10

● Обавезна израда (ПДР) 19.58.26 2,22

Укупна површина у обухвату 881.15.87 100%

 
Могуће је анализирати промене у одређеним насељским целинама, иако је промењена методологија 
зона, њихове карактеристике ће се углавном задржати у смислу правила уређења и грађења. 
 

 Површине за становање 
 
Промене у дистрибуцији зона највише се огледају у смањењу укупне површине зона становања, а 
истовремено и у значајном порасту зоне становања високих густина са 0,2% на 1,07%. Овај пораст 
је остварен уместо зона породичног становања, мада је породично становање изразито присутно у 
укупном уделу површине плана. Концепт оваквог планирања је стварање компактног насеља због 
рационалнијег коришћења простора, ширење насеља где су повољнији услови изградње и смањење 
ширења саобраћајне и друге инфраструктуре из разлога ограничења које диктира морфологија 
терена и карактеристична хидрографска мрежа. Повећање густине становања у централној зони 
има предност у однос на насеље разбијеног типа, уз развој централних функција које прате 
повећање густине становања.  
 

 Површине за привредне делатности 
 
Анализом процената заступљености намена за комерцијалне делатности приметне су промене у 
процентима (повећање од 0,2% на 2.7%), али је већи део зоне фомиран на ободима насеља ближе 
реци Дрини. Реализација овог дела плана у великој мери је условљена уређењем корита реке Дрине 
и спровођењем неопходне инфрастуктуре. Улагањем у реализацију зоне пословања стварају се 
економски предуслови за повећање квалитета живота грађана и заустављању демографског 
опадања насеља.  
 
Значајна промена у оквиру привредних делатности је повећање површина за туризам и 
угоститељство са 2,55% на 5,17%. У проценат се убрајају и површине за повремено становање, као 
потенцијалне викенд зоне које ће бити у сврси туризма из разлога искоришћавања близине реке 
Дрине и њеног потенцијала. Развој насеља Љубовија као туристичког места се огледа у повећању 
смештајних капацитета, угоститељске понуде и развоја инфраструктурне мреже. 
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Између радних зона и зона становања су планиране уређене парковске и зелене површине које 
смањују штетан утицај на животну средину и повећавају удео зелених површина у оквиру насеља 
које тренутно нема оформљеног урбаног зеленила. 
 
 

 
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 
Грађевинско подручје 
Грађевинско подручје према Плану генералне регулације обухвата површину 488,50ha. Приликом 
анализе кретања броја становника, анализом података са терена, прегледом стања стамбеног 
фонда утврђено је да је било потребно проширити грађевинско подручје у односу на стари План 
генералне регулације.  
Додатна проширења су могућа ради озакоњења већ израђених објеката ван грађевинског подручја, 
и код исказаних потреба и интересовања потенцијалних инвеститора, ради заокружења израде 
започетих планираних пословних комплекса. 
Ван граница грађевинског подручја су туристичке, викенд зоне уз Дрину које су дефинисане као 
повремено становање, из разлога дефинисања посебних правила грађања за грађевинско 
земљиште ван грађевинског подручја насеља, у циљу контролисане градње и развоја туристичкх 
целина и пунктова. За одрживо функционисање викенд објекти морају бити опремљени неопходном 
саобраћајном, водном и електро-енергетском инфраструктуре.  
На графичком прилогу „Граница ПГР-а са планираном претежном наменом површина“ дефинисан је 
предлог грађевинског подручја. 
 
Правила грађења  
Сва правила грађења која ће бити дефинисана у наредним фазама израде плана, дата су као 
максималне могућности (спратност објекта, индекс заузетости, индекс изграђености и др.), док се 
конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других параметара. Изузетак 
представљају нормативи за зелене површине у оквиру типичних насељских целина као и услови за 
паркирање возила који су дефинисани као минимални. Нормативи планирања зелених површина 
који су дефинисани у Правилима грађења за сваку Типичну насељску целину, морају се поштовати 
приликом израде урбанистичких планова нижег реда и урбанистичких пројеката. 
Правила грађења ће бити дефинисана кроз максимални индекс изграђености, којим  се дефинише 
сам волумен објекта. Максимална спратност и индекс изграђености ће бити дата за све зоне али 
основни показатељ за све зоне ће бити индекс изграђености. 
Приликом изградње објеката посебну пажњу посветити термоизолационим материјалима, у циљу 
подизања степена енергетске ефикасности. 
 
Намена површина 
На основу анализе стања постојеће изграђености земљишта, расположиве урбанистичке 
документације, преовлађујућих карактеристика намена, типологије изградње и начина просторне 
организације и уређења предложене су намене дефинисане на графичком прилогу. Намене се могу 
обављари по карактеристичним блоковима и на појединим местина на појединачним парцелама. 
Правилима грађења за појединачни блок, уз доминантне намене, дефинисаће се и компатибилне 
намене у блоку (постојеће и планиране). Основна намера у даљем планирању је да се сачува 
планерски континуитет у развоју насеља.  
У оквиру локација које су планиране за даљу планску разраду приказани су коридори будућих 
саобраћајница који су обавезујући, али који се могу надоградити интерним саобраћајницама за 

I 5.2. ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
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комплекс. Границе за даљу планску разраду се могу кориговати. Планиране локације су предвиђене 
за, једна за проширење зоне гробља, а друга за развој индустије. 
Намена површина унутар блокова, зона на којима се примењују планови детаљне регулације се не 
дефинише графички прилогом, већ се ти планови примењују у потпуности.  
 
Спратност 
Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са 
терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гланик РС“, бр. 22/15).  
Под приземљем се подразумева приземна етажа максималне спратне висине 4,2m. Спратна висина 
подразумева и међуспратне слојеве (за становање је то 1,2m од коте терена + 3,0m спрaтнe висинe, 
a зa пoслoвaњe 4,0m oд кoтe призeмљa кoja je нa мин. + 0.15m oд кoтe тeрeнa). Кота терена је кота 
тротоара испред улаза у објекат. 
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0m. Мaксимaлнe спрaтнe 
висинe зa призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa 
пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa 
зa типичну нaсeљску цeлину. Под подкровљем се подразумева и повучен спрат, максималне 
спратне висине 3,8m, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 1,5m.  
Није дозвољена примена на једном објекту и подкровља и повученог спрата. 
 
Максималне коте слемена 
П+1+Пк 11.70m 
П+2+Пк 14.70m 
П+3+Пк 17.70m 
П+4+Пк 20.70m 
Одступање од ових параметара је оправдано у случајевима усклађивања висинске регулације са 
суседним објектом. 
 
Грађевинске линије 
Кроз нацрт плана биће дефинисане грађевинске линије које се морају поштовати приликом будуће 
изградње објеката. Грађевинске линије ће одређивати положај планиранраног објекта на парцели 
тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а 
да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске 
линије дефинишу максималне границе градње објеката, а габарит објекта може бити мањи у односу 
на зону изградње дефинисану грађевинским линијама. 
Код детаљније разраде простора, приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких 
пројеката, може доћи до мањег одступања од дефинисаних грађевинских линија у односу на 
регулациону линију(која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана овим планом). 
У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати 
приликом израде Плана детаљне регулације или Урбанистичким пројектом. 
 
Регулационе линије 
Кроз израду нацрта биће дефинисане регулационе линије на основу ктп подлоге, фактичког стања и 
неопходних регулационих ширина за потребе јавног интереса. 
 
Интервенције на постојећим објектима 
Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих објеката уколико је намена у складу са 
дефинисаном наменом у зони, уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких 
параметара, и ако су задовољени други услови из Плана.  
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Oбликoвaњe фaсaдe 
Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe 
фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4m. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj 
фaсaди. Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. 
Прoзoрe сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo 
oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У 
случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у 
пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa 
бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти над 
јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60cm. 
 
Реконструкција објеката 
Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој 
парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина. На постојећим 
објектима могу се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте пода подкровља до 
преломне линије баџе је 2,2m. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу. 
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно 
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних 
колектора и сл. Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта, исти се 
може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле. 
Доградња постојећих блокова је дефинисана: типом блока, постојећом изграђеношћу и квалитетом 
суседних објеката и статичким могућностима тла и објекта. Доградња подразумева обезбеђење 
одговарајућег броја паркинг места и зелених површина. Дограђени део објекта не сме да 
представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта, као и објеката на суседним 
парцелама. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и 
објеката на суседним парцелама. Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, 
дозвољава се код свих објеката под условом да предметна интервенција не угрожава 
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи 
вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим 
парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе 
за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између 
регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица. 
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на 
објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на сме нарушити однос према суседним 
објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. 
У објектима вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се изврши 
јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде. 
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољена је само 
санација објекта. 
Спољно степениште мора бити надкривено (заклоњено од кише и снега). Услови који су наведени у 
овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу непокретних културних добара и културних 
добара која уживају предходну заштиту. За њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује 
надлежни завод за заштиту споменика културе. 

Кретање лица са посебним потребама 
У јавним објектима (школама, установама, здравственим објектима и др.), као и објектима 
високоградње,обавезно се мора омогућити несметан приступ, кретање и рад, особама са посебним 
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потребама, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о техничким стандардима 
приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 46/2013). 
Објектима у којима се пружају и друге врсте услуга (трговине, сервиси и сл.), морају бити 
обезбеђени у складу са важећим прописима за кретање лица са посебним потребама. 
Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити 
тако да се омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, особама са посебним потребама. 
 
Приступни пут за ватрогасна возила 
Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика од пожара („Сл. гласник СРЈ“, бр. 8/95).  

Паркирање 
Табела: Нормативи за прорачун броја паркинг места преузети из старог плана генералне 
рагулацје за насељено место Љубовија 

Нaмeнa  брoj пaркинг мeстa jeдиницa 

Стaнoвaњe нoвo 1 пм стaн 
Стaнoвaњe пoстojeћe 0,8 пм стaн 

Мeдицинскe устaнoвe 1 пм 35 м2 БРГП 
Aдминистрaтивнe устaнoвe 1 пм 80 м2 БРГП 
Пoштe 1 пм 40 - 60 м2 БРГП 
Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 4 - 8 стoлицa 

Спoртскa хaлa 1 пм 10 - 14 глeдaлaцa 
Пoслoвни oбjeкти 1 пм 65 м2 БРГП 
Дoм културe 1 пм 5 - 10 сeдиштa 
Пословни oбjeкти 1 пм 20 зaпoслeних 

 
Пешачки саобраћај 
За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код 
примарних и секундарних саобраћајница. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне 
заштите пешачких кретања од осталих учесника у саобраћају, испуњењу услова за несметано 
кретање лица са посебним потребама. 
Планира се и формирање пешачке зоне у оквиру центра насеља, која ће бити намењена 
искључиво или првенство пешацима, односно у којој је саобраћај моторним возилима забрањен 
или значајно ограничен.  
 
Корективни фактори 
Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање, услови за обезбеђење 
минималних зелених површина и услови за обезбеђење структуре и површине станова.  

Заштита простора и заштитне зоне 
Кроз нацрт плана дефинисаће се заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и 
инсталација, културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња објеката 
ограничена или забрањена, односно објекти који представљају ограничавајући фактор за изградњу. 
Ове заштитне зоне ће бити прецизно дефинисане у текстуалном делу нацрта плана, као и у 
условима надлежних предузећа у документацији плана. 
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Зелене површине 
Развој зелених површина ће се заснивати на формирању јединственог система зелених површина 
за цело подручје насеља, очување постојећих шумских комплекса и преуређивање у зонама 
шеталишта дуж регулисаних водотокова, увођење заштитних појасева како би стамбене зоне 
заштитиле од негативних утицаја индустријских и транзитних саобраћајних зона, као и озелењавање 
и уређење отворених површина у стамбеним зонама. 
Планиране су зелене парковске површине јавне намене унутар насеља између 
комерцијалних/индустијских зона и зона за становање.  Јавне зелене површине се уређују 
декоративним биљем, у складу са хортикултурним пројектом, у оквиру којих је дозвољено и 
пожељно постављање (у складу са просторним могућностима) урбаног мобилијара, фонтана, мањих 
спортских и дечјих игралишта. 
 
 

 За приказ кретања броја становника насеља Љубовија, током протеклих деценија, 
коришћени су резултати свих спроведених пописа становништва од 1948. до 2011. године са 
посебним освртом на период 1991.-2011. године. 
Процена будућег кретања изведена је на основу тренда 2002.-2011. и 1991. -2011. година. 
Графикон 1.Упоредни преглед броја становника по пописима 1948-2011.г. – K.O. Љубовија, обухват 
ПГР-а*1 (K.O. Љубовија, K.O. Лоњин, K.O. Читлук и насеље Дубоко)  и  Општина Љубовија. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: попис  становника 2002. и 2011.г. је урађен по новој методологији у односу на 
претходне пописе, где се становништво са преко 1 год. боравка на раду у иностранству није  
третирало са сталним пребивалиштем у земљи.  

                                                            
1 Обухват ПГР-а је цела К.О. Љубовија и делови К.О. Лоњин, К.О. Читлук и Доња Буковица. 
Узимајући у обзир да је већина становништва К.О. Лоњин, К.О. Читлук и К.О. Доња Буковица 
(насеље Дубоко)  лоцирана уз насеље Љубовија, и да су пописима обухваћене целокупне К.О, овим 
анализама су укључене целе К.О. које улазе у обухват П.Г.Р. 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

K.O. Љубовија 597 660 1142 1614 2717 3637 4130 3929

обухват ПГР-а* 2307 2446 2793 3150 4007 5310 5892 5541

Општина Љубовија 24448 25541 25009 21689 19890 18230 17052 14469
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I 5.3. ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ 
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Табела: Индекс промене броја становника за К.О. Љубовија, обухвата ПГР-а (K.O. Љубовија, K.O. 
Лоњин, K.O. Читлук и насеље Дубоко)   и Општину Љубовија   1948-2011.г 

  
 На Графикону 1 је илустрована промена броја становника кроз пописе становништва од 
1948. до 2011.године у насељу Љубовија, обухвату ПГР-а (K.O. Љубовија, K.O. Лоњин, K.O. Читлук и 
насеље Дубоко), као и у целој Општини Љубовија, док је у Табели 1 представљен индекс промене 
броја становника. Резултати који су овде приказани прилично варирају током посматраног 
временског интервала. Приметно је континуирано смањење броја становника целе Општине 
Љубовија, док је истовремено дошло до великог повећања броја становника насеља Љубовија до 
2002.године. У истом временском интервалу је дошло до повећања  броја становника на подручју 
које је у обухвату предметног ПГР-а. Међутим, на последњем попису из 2011.године је уочен благи 
пад броја становника, како за К.О. Љубовија, тако и за цело подручје обухвата плана. Такође је 
настављен тренд смањења броја становника у општини Љубовија. 
 Занимљиво је да су на почетку посматраног временског интервала, све четири посматране 
катастарске општине- Љубовија, Лоњин, Читлук и Дубоко биле уједначене по броју становника, док 
је током времена насеље Љубовија постало носилац развоја целе општине и  истовремено знатно 
увећало број становника. 
 Највећи пораст броја становника, катастарске општине у обухвату плана су имале у периоду 
између 1971. и 1991.године, и то- од 1971. и 1981.године за 36,7% у односу на претходни попис, а 
између 1981. и 1991.године за 39,9% од претходног пописа. Једини пад броја становника на 
предметном подручју, у посматраном временском интервалу,  уочен је на последњем попису 
2011.године, када се број становника смањио за 5,3% од претходног пописа 2002.године 
 
 За процену будућег броја становника у демографској статистици се користе две врсте 
модела: математички и аналитички. Аналитички модели су сложенији и подразумевају опсежна 
истраживања структура и кретања становништва.  Математички модели базирају се на претходном 
кретању броја становника и користе се за краће периоде. Пројекција становништва рађена је 
искључиво уз помоћ математичких модела: 
Математички модели: На основу аритметичке и геометријске прогресије, приликом којих се узима у 
обзир само тренд општег пораста/смањења броја становника (апсолутни годишњи пораст и 
коефицијент просечног годишњег пораста) на основу два пописа, утврђена је следећа процена 
кретања броја становника за период од 2011. до 2031 године и то, за насеље и на нивоу Општине 
ради бољег сагледавања трендова ширег окружења. Како 2020 и 2021 године нису обављени 
пописи, а процене су дате само на основу математичке прогресије, и нису узети у обзир други 
подаци који сугеришу да до 2031 године може доћи до још већег тренда опадања него које је буило у 
периоду од 2002 до 2011 године. Ове подаци се могу сматрати оптимистичним предвиђањима ако 
се у обзир узме реализација плана у домену повећања свих привредних активности како у насељу 
Љубовија тако и у целој општини.  
 Будући да се ´90.-те године двадесетог века одликују великим поремећајима у привредним и 
друштеним системима, утичући директно на живот људи, а тиме и на кретање становништва и 

НАСЕЉЕ ИНДЕКС ПРОМЕНЕ БРОЈА СТАНОВНИКА 

1953/1948 1961/1953 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2002/1991 2011/2002 2011/1948 

K.O. 
Љубовија 

110,6 173,0 
 

141,3 168,3 133,8 113,6 95,1 658,1 

Обухват 
ПГР-а 

106 114,1 112,8 136,7 127,2 111 94 240 

Општина  
Љубовија 

104,5 
 

97,9 86,7 91,7 91,6 93,5 84,9 59,2 
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његових структура, упутно је процене начињене на основу тренда 1991. – 2002. узети са великом 
резервом. Другим речима процене, не би требало базирати само на основу екстремних прилика 
испољених током периода 1991. – 2002., због чега се обрађивач одлучио да у процене будућег броја 
становника уврсти и тренд из међупописног периода 2002.-2011. године и предложи га као 
поузданију основу за пројекцију кретања становништва: 
 
Графикон 1. Прегледни графикон процене кретања броја становника за 2020.г. и 2031.г. за К.О. 
Љубовија, обухват ПГР-а и  Општину Љубовија на бази тренда 2002.-2011.г. по методи геометријске 
прогресије. 

 

Према резултатима који су добијени коришћењем математичког модела, до 2031.године ће доћи до 
смањења броја становника насеља Љубовија, општине Љубовија, као и подручја које је у обухвату 
предметног плана (Љубовија, Лоњин и Читлук). 
 
ПРОЦЕНА КРЕТАЊА БРОЈА ДОМАЋИНСТАВА 
 
Графикон 2. Прегледни графикон процене кретања броја домаћинстава за 2020.г. и 2031.г. за К.О. 
Љубовија, обухват ПГР-а  и  Општину Љубовија на бази тренда 2002.-2011.г. по методи 
геометријске прогресије. 
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 Према резултатима који су добијени применом математичког модела, до 2031.године ће 
доћи до опадања броја домаћинстава у оквиру КО Љубовија док ће тај број незнатно расти на 
простору обухвата ПГРа.  
 Од 2002 године започиње интересантан тренд раста броја домаћинстава на простору целе 
Општине Љубовија. Тај раст је додатно занимљив када се узме у обзир велико опадање броја 
становника. Из тог разлога узети су додатни подаци о становима и о становима за стални боравак 
где се може уочити разлика у расту. Укупан раст стамбених објеката је израженији од раста објеката 
за стално становање. Сви ови показатељи указују на то да становништво гради објекте за 
привремени боравак за бављење привредним активностима, као што су пољопривреда и сеоски 
туризам и сл. Из овог разлога отворена је могућност у оквиру ПГРа да се развија привредна 
делатност туризма у објектима за привремено становање. Ове зоне привременог становања су 
планирана у подручју Дринског приобаља где је планиран развој туризма. 
 
Кретање просечне величине домаћинства 
У оквиру сва три анализирана обухвата приметан је пад броја чланова домаћинства. Тај број 
најмање опада у оквиру К.О. Љубовија а највеће опадање има у оквиру простора Општине 
Љубовија где је како је наведено највише приметан разлаз трендова опадања броја становника и 
пораста броја станова и домаћинстава.  

Кретање броја чланова домаћинства 

Година 
 

1981 1991 2002 2011 2020 2031 

КО Љубивија 3,45 3,36 3,14 3,04 2,94 2,84 
Обухват ПГР-а 3,20 3,15 2,96 2,81 2,65 2,46 
Општина 
Љубовија 

3,52 3,12 2,79 2,16 1,63 1,1 

Општина 
Љубовија 
(Објекти за 
стално 
становање) 

3,98 3,40 3,01 2,47 1,97 1,42 
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 Пад броја чланова домаћинства је условљен највише социо-економским променама, 
променом структуре породице и повећања стандарда становништва. Обзиром на трансформацију 
структуре породице настаје потреба за изградњом нових стамбених објеката и благих 
трансформација насеља како би се обезбедиле нове зоне за становања иако је приметно опадање 
броја становника. Како би се подстакле привредне активности, а самим тим зауставило или 
преокренуло опадање броја становника које је доста приметно у пограничним деловима Републике 
Србије, неопходно је обезбедити реализацију нових привредних зона као што су зоне комерцијалних 
и индустријских делатности као и туризма . 
 Већина становништва се бави пољопривредим делатностима, али је приметна и 
заступљеност становања у вишепородичним објектима у центру насеља. Овим планским 
документом ће највећа пажња бити усмерена на развој становања и централних функција у оквиру 
постојећег урбаног језгра. Развој ће се заснивати на подстицању изградње стамбених и стамбено-
пословних објеката веће спратности. Индекс изграђености ових зона биће до 3, спратност П+2+Пк 
до П+4+Пк уз поштовање и свих осталих правила уређења и грађења. 
 Биће подстицане мање заузетости и оријентисање објеката ка површинама јавне намене, 
дубине објеката ће такође бити ограничене да се не би нарушила структура блокова.  
 Овим планом ће бити подстакнут развој радне зоне, али на тај начин да она буде одвојена 
од строгих стамбених зона. Ка саобраћајницама којима пролази већи број људи биће подстицан 
развој комерцијалних делатности и мешовите намене.  
 
 
 

Концепција уређења ПГР се заснива на дефинисању и усклађивању услова за изградњу на подручја 
обухвата урбанистичког плана. Након фазе континуираног праћења недостатака у спровођењу 
Плана генералне регулације за насељено место Љубовија из 2014. године, закључено је да се 
планска решења могу унапредити и ускладити са новонасталим условима и захтевима за 
коришћење простора. 
Концепт континуираног праћења промена у простору омогућава подизање потенцијала градског 
насеља, како у границама територије Општине, тако и на регионалном новоу. 
Очекивани ефекти планирања су:  

 Трансформација карактера изградње и амбијента у складу са  параметрима  
 Формирање квалитетних јавних простора, уз коришћење свих природних ресурса и потенцијала, 

речице, брда у окружењу... 
 Искоришћавање потенцијала које подручје нуди уз поштовање принципа одрживог развоја, 
 Повећање капацитета становања и пословања у насељском центру, развој туризма, 

комерцијалних и привредних делатности, 
 Активирање простора лошег бонитета и ниске спратности,  
 Побољшање саобраћајне приступачности блокова реконструкцијом постојећих и изградњом 

нових саобраћајница;  
 Побољшање комуналне опремљености;  
 Побољшање услова животне средине, кроз нову изградњу и предузимање мера заштите; 
 Повећање атрактивности простора и стандарда изградње. 

 
 
 
 
 
 
 

I 6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
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1. Карта границе обухвата  ПГР са планираном претежном наменом површина  

 Одлука о приступању Плана генералне регулације за насељено место Љубовија. 
(“Службeни лист општине Љубовија”, број 32/20 од 31.12.2020.год.), 

 Одлука да се израђује Стратешка процена утицаја плана генералне регулације за насељено 
место Љубовија на животну средину (“Службeни лист општине Љубовије”, број 32/20 од 
31.12.2020.год.) 

Носилац задатка: 

_____________________
Богдановић Јана, маст. инж. арх. 

Одговорни урбаниста:     

_______________________________ 

Бојан Алимпић, маст.инж.арх. 

II  ГРАФИЧКИ ДЕО 

III  ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО 



II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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