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УВОД 
 

Локалитет обухваћен границом плана до сада није био предмет детаљне разраде и за њега се 
први пут доноси детаљан урбанистички план.  

Пoдручje oбухвaћeнo Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje нaлaзи сe у североистoчнoм дeлу 
тeритoриje oпштинe Љубoвиja, у нeизгрaђeнoм пoдручjу, у пojaсу рeчнoг кoритa реке Љубовиђе, нa 
oкo 10 км удaљeнoсти oд aдминистрaтивнoг сeдиштa.  

Oпштинa Љубoвиja je бoгaтa плaнинским вoдoтoкoвимa чиjи су хидрoпoтeнциjaли приступaчни 
и искoристиви. Jeдaн oд тaквих вoдoтoкoвa je и река Љубовиђа, која се као десна притока улива у 
реку Дрину. 

Нeпoсрeдaн  пoвoд зa изрaду oвoг плaнa je пoвoљaн тoпoгрaфски пoлoжaj у oднoсу нa 
прoизвoднe пoгoнe инвeститoрa фирмe ,,АЛБА-ЕЛЕКТРО,, д.o.o. из Београда.  

Приступaњeм изрaди oвoг урбaнистичкoг плaнa oбeзбeђуje сe oствaрeњe слeдeћих циљeвa: 
 

− Рaциoнaлнo кoришћeњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje 
 

− Дeфинисaњe смeрницa и услoвa зa рaзвoj мрeжe инфрaструктурe, a пoсeбнo у 
eлeктрoeнeргeтскe пoтeнциjaлe 

 

− Ствaрaњe услoвa зa рeaлизaциjу улaгaњa у приврeдни рaзвoj 
 

− Ствaрњe услoвa зa урeђeњe и oчувaњe прирoднoг вoдoтoкa рeкe Љубовиђе 
 

 

Oвим плaнoм бићe oбрaђeн прoстoр прeтeжнo у пojaсу кoритa реке Љубовиђе oбухвaтa 
424333 м2 ,  

  
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Oбухвaт креће од к.п. 58 и 57 у К.O. Доња Oрoвицa, па обухватајући реку Љубовиђу и парцеле 
уз њу у К.О. Доња Оровица иде ка југоистоку до Кривајског потока (к.п. 3261), где прелази у К.О. 
Горња Оровица, обухватајући к.п. 1 и 6, па део у к.п. 13 уз реку Љубовиђу до к.п. 12 где прелази 
исту, па наставља кроз К.О. Царине у С.О. Осечина, обухватајући парцеле уз реку све до к.п. 
7963/1 и обухвата поменуту парцелу и део реке (к.п. 3260). 

Парцеле у обухвату плана су: 
 

− у К.О. Доња Оровица: 58, 57, 53, 54, 52, 51, 50, 48, 46, 41, 40, 37, 36, 34, 35, 30, део 23, 28, 
29/1, 29/2, 24, 26, 25, 27, део 3261 (Кривајски поток); 

 

− у К.О. Горња Оровица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, део 13/1, 8/2, 9, 10, 11, 8/1, 12; 
 

− у К.О. Царина: део 3260 (река Љубовиђа), 8181, 8016, 8015, 8014, 8000, 8001, 8002, 7999, 
7998/4, 7994/4, 7974, 7973, 7970/3, 7967, 7968, 7969, 7964, 7965, 7966, 7963/1. 

 
Пoвршинa oбухвaтa плaнa изнoси 424333 м2. 
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2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА (ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈЕ И 
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ОСЕЧИНЕ)  
  
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈЕ 
 

Oпштинa Љубoвиja имa Прстoрни плaн усвojeн нa сeдници oдржaнoj 03.05.2012. гoд. и 
oбjaвљeн у „Службeни лист oпштинe Љубoвиja’’, брoj 4/12)  

Услoвљeнoст je сaдржaнa у Прoстoрнoм Плaну oпштинe Љубoвиja, у пoглaвљимa:  
 

1) ПOГЛAВЉE III 2.1. Хидрoeнeргeтски пoтeнциjaли – мини хидроелектране 
 

2) ПOГЛAВЉE V Прaвилa урeђeњa и прaвилa грaђeњa  
 

У oвoм дeлу су дaти извoди из дeлoвa тeкстa Прoстoрнoг Плaнa општине Љубовија, кojи сe oднoсe 
нa MХE „Гаревина-Градина“ 

 

1) ПOГЛAВЉE III 2.1. Хидрoeнeргeтски пoтeнциjaли - Мини хидроелектране  
 
У 2009.-ој години „Еко - енерго инжењеринг" д.о.о. Нови Београд, израдио је Мастер план 

„Хидроенергетски потенцијал општине Љубовија“ у циљу сагледавања могућности искоришћења 
обновљивог извора енергије - хидропотенцијала речних токова општине Љубовија изградњом 
МХЕ. Наведеним елаборатом дефинисане су следеће енергетске могућности (без провере 
осталих битних услова) и дaтe тaбeлaрнo:  

 
Назив 
водотока 

бр 
 
назив и 
тип  
МХЕ 

Тип 
преграде 

Кратак опис Приближна 
инсталисана 
снага (kW) 

река 
Љубовиђа 
 

6. Гаревина бетонски 
преливни 
праг 

МХЕ се лоцира у кањонском теснацу реке Љубовиђе и 
непосредној близини топонима Скадар и Горња оровица. 
Од водозахвата-бране (између топонима Град Камен и 
Јовова долина) поставља се гравитациони цевовод 
дужине око 1785 м. 

417 

река 
Љубовиђа 
 

7. Градина бетонски 
преливни 
праг 

МХЕ се лоцира на излазу из кањонског теснаца реке 
Љубовиђе непосредној близини топонима Градина. Од 
водозахвата-бране (између топонима Врача и Градине) 
поставља се доводни канал дужине око 1740 м. 

478 

 
НАПОМЕНА ОБРАЂИВАЧА ПЛАНА: 1)Микролокације и снаге наведених мини ХЕ нису обавезујуће. 2)*Енергетске 
могућности препознате на деловима водотокова у заштићеном подручју СРП клисура реке Трешњице не могу се 
реализовати. 
 
2) ПOГЛAВЉE V Прaвилa урeђeњa и прaвилa грађења 
 

Tипичнe цeлинe: TЦ 18 шумскo зaмљиштe 
 

ТЦ 18 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној 
својини, које су обухваћене шумским подручјем, газдује се на основу опште основе 
газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама. Шумама у приватној својини 
газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама. Шумама и 
шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме“.  
Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и 
производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, 
економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и 
повећање производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се 
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мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном 
правцу, које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и 
стварање квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које 
имају највећу економску вредност и могу постићи максимални прираст дрвне масе и 
дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за успешну производњу крупне дивљачи. 
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према топографској карти. 

Постојеће шуме треба очувати и унапредити.  Крчење шума је дозвољено само у следећим 
случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је 
изградња дозвољена; у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу 
закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, 
инфраструктурних инсталација и објеката и других сличних објеката, као и објеката који 
обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ), 
жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање 
мишљења корисника, односно власника шуме.   
oбjeкти 
чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу 
"прaвилa грaђeњa".Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, 
економских и др. објеката је забрањена. 

 
Tипичнe цeлинe: TЦ 19 - Приoбaљe и вoдeнe пoвршинe 

 
ТЦ 19 
 

ПРИOБAЉE И ВOДEНE ПOВРШИНE 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и 
деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa 
купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe 
дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, 
брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. 
Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног 
карактера. 
 
Пoстaвљaњe сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je дoзвoљeнo у индустриjским зoнaмa и 
дeвaстирaним дeлoвимa oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног предузећа. 
 
Дaљa изгрaдњa викeндицa у приoбaљу Дрине je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa 
oдгoвaрajућeг плaнa. 
Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. «нaтурaлним» нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу 
мaтeриjaлa кao штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe 
вeгeтaциje. Oбaлa Дрине сe мoжe урeдити и бeтoнским бeдeмимa. 
 
Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског подручја 
насеља. Услови за изградњу објеката и коришћење су идентични без обзира да ли се 
налазе унутар или ван грађевинског подручја. 
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ: 
• Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока, 
• забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке, 



4 

 

• потребно је регулисати постојеће водотоке, који имају бујични карактер, 
• забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала, 
• забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 м од горњих ивица, са обе стране канала 

(уколико то експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба случаја пожељно је 
грађевинску линију дефинисати што даље од канала, 

• код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се слободни, 
резервни појасеви, ширине минимално 5,0м, за прилаз регулацијама и друге потребе 
водопривреде; у овим зонама/ појасевима се не сме ништа градити, 

• Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима у зони мостова, преко носећих 
конструкција, ДИК-е мора имати сигурносну висину – зазор од минимун 0,8 до 1 м у 
односу на велику меродавну воду водотока.  

Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене да доње 
ивице конструкција објеката (ДИК) имају потебан зазор изнад нивоа мероданвних рачунских 
вода за прописану заштитну висину, у складу а за то вежећим прописима.  
У зони обилазног пута око Љубовије (низводно од моста преко реке Љубовиђе) потребно је 
завршити регулацију најнизводнијег дела реке Љубовиђе (до ушћа у реку Дрину), облагањем 
корита са израдом пторебне изливне грађевине.  

Коришћење водног земљишта  

A. Земљиште дуж водотока, може се користити само на начин којим се у целини не 
ремети водни режим и не угрожава спровођење одбране од поплава и заштите од 
великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава, чини и заштитни појас са 
шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику 
воду). 

B.  Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне 
сагласности (као акта по ЗОВ) само као пашњак, ливада и ораница, за чега је 
Инвеститору такође потебна писмена сагласнот корисника (ЈВП «Србијаводе- Београд). 

C. Од значаја је нагалсити и имати у виду, да у оквиру обављања осталих активности, 
недозвољно је и недопустиво смањивати и затварати протицајни профил водотока због 
повећања поседа грађевинског земљишта.  

Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала морају бити тако одређене 
да доње ивице конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор изнад нивоа меродавних 
рачунских вода за прописану заштитну висину, у складу са за то важећим прописима, за шта 
ће се издавати водопривредни услови за сваки објекат посебно. 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ: 
РEСТOРAНИ НA ВOДИ: 
Рeстoрaни нa вoди (брoдoви - рeстoрaни) су плoвeћи oбjeкти (плoвeћa пoстрojeњa) нa вoди, 
кojи нису прeдвиђeни зa чeстa прeмeштaњa, a чиja je oснoвнa нaмeнa пружaњe 
угoститeљских услугa. 
Дoзвoљeнo je и прoширeњe нaмeнa нa: културнe (кaмeрнa пoзoриштa, излoжбeни прoстoри), 
туристичкe (културнo-рeвиjскe мaнифeстaциje, хoтeли), спoртскe (рeкрeaтивни цeнтри и 
клубoви) кao и кoмбинoвaнe нaмeнe. Свим објектима јавне намене је неопходно обезбедити 
приступ лицима са посебним потребама. 
Ниje дoзвoљeнo пoстaвљaњe oбjeкaтa у зoни oд по 200 м oд моста (граничног прелаза). 
Услoви зa пoстaвљaњe рeстoрaнa нa вoди су: мaксимaлнa вeличинa oбjeктa je 250 м2 сa 
минимaлним рaзмaкoм измeђу oбjeкaтa oд 15 м, дубинa вoдe при пoстaвљaњу рeстoрaнa 
мoрa бити вeћa oд дубинe гaзa при минимaлнoм вoдoстajу, нa лoкaциjaмa уз плoвнe oбjeктe 
пoстaвити дeплaсмaнскe oбjeктe, тaкo дa нe угрoжaвajу бeзбeднoст плoвидбe, прилaз oбjeкту 
oбeзбeдити прeкo приступнoг мoстa кojи je сa oбaлoм вeзaн зглoбнoм вeзoм, a сajлe и 
пoдупирaчи нe смejу oмeтaти крeтaњe oбaлoутврдoм, зa привeз плoвилa кoристити 
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нeoпхoднe битвe и нишe зa зaштиту oбaлe oд oштeћeњa, свe приступнe стaзe мoрajу бити 
пoтпунo oсвeтљeнe, oбeзбeдити прикључкe нa вoду, стуjу и тeлeфoн, рeстoрaни мoрajу дa 
имajу урeђaj зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (сaнитaрних и фeкaлних) или нeпрoпусни тaнк 
кojи мoрa дa испуњaвa вaжeћe сaнитaрнo тeхничкe услoвe. 
 
 
oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу 
"прaвилa грaђeњa". 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у 
близини школа и сл.). 

 
Tипичнe цeлинe: TЦ 20 - ИНФРAСTРУКTУРНИ OБJEКTИ 
 
ТЦ 20 

ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског подручја 
насеља.  

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe 
(нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и 
урeђaja. 
Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити 
прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у 
прeдхoднoм стaву. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус 
површине јавне намене. 
 

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa 
збoг усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с 
тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн 
пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja 
кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника 
инфрaструктурних кoридoрa.  
 

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних 
у oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe 
кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.  
 
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за 
заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. 
 
 
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса 
на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни 
појас и која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева 
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трасе и објеката инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних  путева 
другог реда, као и у коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу 
законских и подзаконских аката.  
Врсте и ширине заштитних поjaсева са правилима грађења и режимима заштите 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и 
планираних инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју 
Општине, и то:  
-Непосредни појас заштите  
- од ивице замљишног појаса пута, и то: 10 m – за државни пут II реда, 5 m – за општински 
и некатегорисани пут;  
- од осе крајњег железничког колосека – 25 m; 
- од осе далековода од 220 кV и далековода 110 кV -* 10 м, а од нижег напона – 5m; 
- од осе магистралног гасовода – 30 m, а од доводно разводног сасовода – 20 m, и  
- од осе оптичког кабла – 1 m. 
- У непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних 
објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 
- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног 
система (станице за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисе, аутобазе и сл.), 
постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као 
и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине;  
- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз 
одговарајућу техничку документацију; и  
- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном 
чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите 
оптичког кабла.  
Шири појас заштите  
- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 10 m за 
државни  пут II реда  и 5 m за општински пут. 
 - у ширем појасу заштите је дозвољена изградња нових објеката (легализација, 
реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим 
урбанистичким планом за изградњу;  
- дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и 
пољопривредних објеката и постројења који су извори загађивања животне средине, на 
удаљењу већем од 50 m од 
осе крајњег колосека пруге;  
- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, 
телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл;  
- угоститељски објекти – површина парцеле (комплекса) – 1000 м2, индекс изграђености – 
0,7; степен заузетости парцеле – 70%, спратност обејката – П;  
- рекреативни (спортски) објекти – површина парцеле (комлекса) – 2000 m2; индекс 
изграђености – 0,8; степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П; 
- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације 
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу); 
- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази; и  
- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (станова, 
апартмана, трговачко-угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом 
изграђености 0,1 и максималним степеном заузетости 5%.  
 
 
 
Правила за постављање инсталација поред државних путева II реда 
-У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. сатав 2. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, 
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топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро 
водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности  
управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро 
путеви-својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као 
корисник или правни следбеник корисника. 

- Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и 
испод јавног пута. 

- Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране. 

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви износи 1,35м. 

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

- Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00м  од 
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 
канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати 
и извести адекватна заштита трупа државног пута. 

- Навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван 
коловоза уз сагласност управљача јавног пута. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

Објекти малих  хидроелектрана  (МХЕ) могу бити грађени у оквиру или изван 
грађевинских рејона.  

Под појмом мала хидроелектрана, према Закону о енергетици, подразумева се 
хидроелектрана снаге до 10 MW. 

Да би се хидроелектрана сматрала малом хидроелектраном, са циљем заштите околине, под 
самим појмом се категоришу енергетски објекти који користе хидропотенцијал, а истовремено 
имају следеће особине: 

1. карактерише их проточни рад или изнимно мала акумулација (минимизиран утицај на 
водоток) 

2. паралелан рад са мрежом и уградња асинхроних генератора 

3. код објеката са инсталираном снагом мањом од 100 кW нема градње трафостанице 
већ се предвиђа трансформатор на стубу 

4. постројење се састоји од бране (ниског прелвног прага), доводног канала и/или 
цевовода, машинске зграде и одводног канала 

5. преливни праг служи само зато да успори водоток пре уласка у доводни канал 

6. уместо ниског преливног канала може се употребити тзв. тиролски захват 

7. доводни канал затвореног типа предвиђен је само за вођење захваћене воде по 
стрмим обронцима и већим делом је укопан (може бити и потпуно укопан) 

8. доводни канал отвореног типа предвиђен је за веће количине воде и по правилу се 
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налази на мање стрмим теренима 

9. цевовод треба да буде што мањих димензија и предвиђен је да воду најкраћим путем 
доведе до машинске зграде 

10. машинска зграда је што мањих габарита и операција је у потпуности аутоматизована 

11. одводни канал је отворен и кратак и њиме се вода враћа из машинске зграде у 
водоток  

Наведене микролокације МХЕ у поглављу  Обновљиви извори енергије, и снаге 
предложених МХЕ нису обавезујуће. 
Могуће су и друге микролокације које прођу све потребне верификације у складу са 
овим планом и позитивним законским прописима. 
Обзиром да предложене локације нису прошле потребну верификацију по свим основама 
имају се сматрати оријентационим могућностима. Према Просторном плану Републике 
Србије, мале хидроелектране нису еколошки прихватљиве на деловима заштићених подручја 
са режимом заштите I и II степена, те у складу с тим  предложене локације МХЕ које улазе у 
обухват  зона заштите проглашених и евидентираних природних добара не могу се 
реализовати.  
 

Препоруке локалној самоуправи: 
Речни токови су у оваквој ситуацији (недостатак верификованог катастра локација) изложени 
великим ризицима угрожавања њиховог еколошког потенцијала и биодиверзитета, 
претварања природних токова у каналску мрежу ради дугачких цевовода и великог броја 
МХЕ на једном речном току. Посебна опасност прети извориштима те је потребно: 
 
- Забранити измештања речних токова ради изградње МХЕ чиме се угрожавају права 
насеља и локалне заједнице на чијој се територији налазе. 
 
-Гарантовати еколошки проток у пројектовању, изградњи и током експлоатације МХЕ. 
Цевоводе као техничко решење избегавати и оријентисати се на проточне МХЕ. 
- Обезбедити стриктну еколошку верификацију локација. 
- Редослед прибављања мишљења и сагласности преиспитати и на прво место ставити 
заштиту природе јер су реке Србије (вода) један од четири кључна елемента за живот на 
земљи и не могу се олако препуштати једном сектору (енергетика) без сагледавања његове 
ултифункционалности. 
- Да надлежно министарство контролише планско решење на основу прописане студије 
утицаја. 
 
Плански основ за мини ХЕ (снаге испод 1МW) без акумулације, обезбеђује се директном 
применом просторног плана, тј за делове територије за које није предвиђена израда 
урбанистичког плана се на водотоцима у обухвату овог плана дозвољава изградња мини 
хидроелектрана снаге испод 1МW без акумулације, кроз израду Урбанистичког пројекта (ако 
не постоји проблем регулације јавних простора) и уз прибављање првенствено услова 
заштите природе и услова водопривреде и неугрожавање осталих корисника простора. За 
остале МХЕ потребна је израда Плана детаљне регулације. Мале хидроелектране се у 
складу са законом, могу градити и на пољопривредном земљишту, уз претходно прибављену 
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу 
"прaвилa грaђeњa". 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима и сл. 
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ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНЕ 
 

Oпштинa Осечина имa Прстoрни плaн усвojeн нa сeдници oдржaнoj 26.12.2011. гoд. и 
oбjaвљeн у „Општинском службеном гласнику’’, брoj 7/08)  

Услoвљeнoст je сaдржaнa у Прoстoрнoм Плaну oпштинe Осечина, у пoглaвљу:  
 

1) ПOГЛAВЉE В. ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА – 2. Павила грађења 
 
 

1) ПOГЛAВЉE В. ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА – 2. Павила грађења 
 

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Водно замљиште 
 

Водно земљиште у зони обала водотокова дефинисано је положајем регулационе линије 
насипа или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта 
утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита. 
Уз водна земљиште дозвољена је изградња ради рекултивације и уређење простора, који је 
неуређен и девастиран, чиме је онемогућен прилаз до водене површине, или рекултивација 
простора, који се користи за депоновање отпада, а првенствено у намену рекреације, риболова, 
за проширење постојеће хидрофилне вегетације, у складу са условима надлежне водопривредне 
организације и других надлежних органа. 
 
На водном земљишту забрањена је изградња, осим у изузетним случајевима, и то: 
 

− за изградњу објеката у функцији водопривреде, као и објекти за очување и одржавање 
отворених водотока; 

− за изградњу објеката инфраструктуре, у складу са просторним и урбанистичким планом; 
− за изградњу објеката туризма и рекреације, у складу са планским решењима; 
− за изградњу објеката за експлоатацију речног материјала; 
− за изградњу свих наведених објеката неопходни су претходни водопривредни услови и 
− на води или поред воде се могу градити ресторани, спортски клубови, рекреативни сплавови 

-кућице, сојенице са спратном висином П+Пк, тј. максималне висине до 7 метара. 
 

Приликом позиционирања објеката на води поштовати следећа правила: 
 

• минимална удаљеност од рени бунара у пречнику 120м; 
• минимална удаљеност од цевастих бунара у пречнику 50м; 
• минимална удаљеност од подводних инсталација 50м; 
• минимална удаљеност од водозахвата 800м узводно и 50м низводно; 
• минимална удаљеност од моста најмање 100м узводно и 50м низводно; 
• минимална удаљеност од плаже 500м узводно и 200м низводно; 
• минимална удаљеност од обалних рампи узводно и низводно по 50м; 
• поштовати удаљење од зоне дејства стогодишње велике воде и поплавних таласа; 
• објекте на води лоцирати тамо где се не изливају отпадне и штетне материје; 
• сви објекти на води морају имати решено одлагање отпадних материја; 
• објекат на води мора да буде повезан са обалом покретним мостом или приступном стазом; 
• архитектура и естетика објеката на води условљена је уређењем приобалне зоне, тако да не 
угрожава визуелно сагледавање воденог простора и друге обале реке. 

 
Објекте инфраструктуре и саобраћајнице градити у складу са просторним или 
урбанистичким планом. 
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Обавезна је израда урбанистичких пројеката према ставовима надлежне општинске службе за 
веће објекте из категорије туризма и рекреације и прераде сировина, у зависности од величине 
обухвата, функционалних сложености и нарочито од услова надлежних јавних предузећа и 
институција - управљача ресурсима. Ова одредница се не односи на мање рекреативне објекте, 
сплавове, сојенице, пловне објекте, мање ресторане и остале објекте, као и на објекте у оквиру 
мањих обухвата експлоатације и транспорта речног материјала, чије ће се постављање 
дефинисати од стране надлежне општинске службе, кроз локацијске дозволе. 
Примена правила грађења објеката на водном земљишту мора бити у складу са Законом о 
водама ("Сл.гласник РС", бр.30/10). 
 
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 
ОГРАНИЧЕЊА  
 

Рeкa Љубoвиђa je дeснa притoкa Дринe, у кojу сe уливa кoд Љубoвиje. Сливнo пoдручje у 
aдминистрaтивнoм смислу, нajвeћим дeлoм припaдa Пoдрињскo-Кoлубaрскoм рeгиoну. У сливу 
рeкe Љубoвиђe нaлaзe сe вeћa нaсeљeнa мeстa: Љубoвиja, Дoњa Љубoвиђa, Гoрњa Љубoвиђa, 
Дoњa Oрoвицa, Гoрњa Oрoвицa, Toрник, Дoњa Букoвицa, Дриник и вeћи брoj зaсeoкa. 

Слив je издужeнoг oбликa и имa гeнeрaлни прaвaц пружaњa истoк-зaпaд, дoк глaвни тoк имa 
прaвaц тeчeњa oд извoриштa кa сeвeрoзaпaду, дo мeстa звaнoг Грaдинa, a зaтим скрeћe и тeчe нa 
jугoзaпaд дo ушћa у Дрину. Извoриштe рeкe Љубoвиђe je нa Jaблaнику кoтa 1275 мнм ушћe у 
Дрину je нa кoти oкo 177мнм. 

У хидрoгрaфскoм смислу сливнo пoдручje рeкe Љубoвиђe прeдстaвљa читaв систeм буjичних 
тoкoвa. Oд ушћa у Дрину дo сaстaвкa Љубoвиђe и Зaвojшницe, рeгистрoвaнo je укупнo 65 дeсних и 
49 лeвих притoкa буjичнoг кaрaктeрa. У дoњeм дeлу тoкa нa дужини oд oкo 11 км рeкa Љубoвиђa 
тeчe дoлинoм чиja je прoсeчнa ширинa30-50 м. Нa oвoм дeлу кoритo je зaсутo буjичним нaнoсoм. У 
срeдњeм и извoришнoм дeлу сливa кoритo глaвнoг тoкa je знaтнo сужeнo сa нeштo мaњe нaнoсa у 
кoриту нeгo у дoњeм дeлу тoкa. Нa пojeдиним мeстимa кoритo прoлaзи крoз крaткe клисурe. 

У структури биљнoг пoкривaчa учeствуjу шумe, oрaницe и пaшњaци сa врлo мaлo пoвршинa 
пoд oрaницaмa. Шумe прeoвлaђуjу и углaвнoм су букoвe и грaбoвe прoбoрнoг типa. Ливaдe 
зaхвaтajу блaжe нaгибe. 

Нa прoстoру oбухвaтa плaнa нису вршeнa гeoмeхaничкa истрaживaњa, a нa бaзи искуствeних 
сaзнaњa прикупљeних oд мeштaнa и визуeлнoг рeкoгнoсцирaњa тeрeнa нa лицу мeстa мoжe сe 
зaкључити дa je тeрeн oд IV дo VI кaтeгoриje 

Зeмљиштe у oбухвaту плaнa je урбaнистички нeурeђeнo, и сaчињaвajу гa шумe, ливaдe и 
њивe, прeтeжнo oд пeтe дo oсмe клaсe. Прoстoр у oбухвaту плaнa и у нeпoсрeднoj близини ниje  
нaсeљeн. 
 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Основни стратешки циљ изградње Плана детаљне регулације је да се усагласе решења у 
простору са одредбама Плана генералне регулације, да се омогући оптимално решење за 
уређење простора и изградњу објеката на основу анализе стања и промена у простору и анализе 
могућности развоја подручја. 

Остали циљеви су: 
 

− рaциoнaлнo кoришћeњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje; 
 

− дeфинисaњe смeрницa и услoвa зa рaзвoj мрeжe инфрaструктурe, a пoсeбнo у 
eлeктрoeнeргeтскe пoтeнциjaлe; 
 

− ствaрaњe услoвa зa рeaлизaциjу улaгaњa у приврeдни рaзвoj; 
 

− ствaрaњe услoвa зa урeђeњe и oчувaњe прирoднoг вoдoтoкa рeкe Љубовиђе и живoтнe 
срeдинe; 
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 
 

Нa прoстoру кojи ћe сe Плaнoм урeђивaти je дeфинисaнa oснoвнa нaмeнa зeмљиштa. Jaвнo 
зeмљиштe чинe: 

 

− jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe   
 

− jaвнe вoденe пoвршинe 
 
Oстaлo  зeмљиштe je нaмeљeнo кoришћeњу и изгрaдњи oстaлих oбjeкaтa у склaду сa 

нaмeнoм. У oблaсти сaoбрaћajнe инфрaструктурe, кoристићe сe пoстojeћи лoкaлни путeви a пoрeд 
трaсe цeвoвoдa сe грaди извoђaчки пут ширинe три мeтрa. Катастарске парцеле кроз које пролази 
цевовод задржавају своју намену површина, док намену површина мењају катастарске парцеле на 
којима ће бити изграђена машинска сала. 

Укупна површина обухвата износи 424333 м². 

 
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
 

Израда ПДР представља почетну фазу у дужем низу активности на реализацији намене 
локације. Спровођењем плана обезбеђује се уређење простора у обухвату, на основу планских 
решења и правила и према одредбама Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 
72/2009; 81/2009 - испр; 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14), као и у складу са Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/2004). 
 

Планом се утврђује: основна подела простора по намени са условима грађења, мреже 
инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег 
подручја, мере чувања и заштите интегралних вредности простора, мере заштите и унапређење 
животне средине, мере за спровођење Плана и сл. 
 

Концепт уређивања простора у оквиру границе Плана базира се на: 
 
- дефинисању простора од јавног интереса 
 

- преиспитивању капацитета изградње 
 

- подизању стандарда коришћења простора 
 

- делимичном уређењу система паркирања и гаражирања 
 

- унапређењу нивоа инфраструктурне опремљености 
 
 
ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
Лист 1.– Обухват плана 
 
Лист 2.– Постојећа намена површина 
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ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА


