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ЕЛАБОРАТ 

ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА  
за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета   

                                   на к.п.бр.3316/2 К.О. Доња Буковица 

 

 

 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

УВОД 

 
          Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу индустриијског 

објекта за прераду биомасе и производњу пелета  у Доњој Буковици (у даљем тексту ПДР), 

ради се на основу одредби члана 45а Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник 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 и 145/14) и чланова 36 и 37 Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и  урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15). 

 

Правни основ за израду ПДР садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 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 и 145/14) 

• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

• Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", 

бр. 22/15), 

• Стaтутa општине Љубовија (“Службeни лист општине Љубовија” бр.6/2008  и 9/17), 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације  за изградњу индустријског објекта за прераду 
биомасе и производњу пелета  на к.п.бр.3316/2 К.О.Доња Буковица, Оптина Љубовија ( 

„Сл.лист општине Љубовија“ број 12 /17) *, 

• Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за израду Плана 
детаљне регулације  за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу 

пелета  на к.п.бр.3316/2 К.О.Доња Буковица, Општина Љубовија ("Сл лист општина Љубовије" 

број  12/17). 

 

Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама: 

• Просторног плана општине Љубовија (“Сл. лист општине Љубовија”, бр. 4/2012). 

 

I .1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПДР 

 

          Планом детаљне регулације обухваћена је парцела индивидуалног корисника .  

          Граница обухвата ПДР, је у складу са катастарским стањем, стањем на терену, захтевима 

детаљне разраде планских решења и потребе изградње индустријског објекта за прераду биомасе и 

проиводњу пелета  .  
 

 

*Напомена: У Одлуци о приступању изради ПДР-а у чл.3, грешком је стављена ознака ТНЦ 15( предметна парцела 

је у оквиру ППОЉ у ТНЦ 17) 
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ТЦ 17 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА 

ДОМАЋИНСТВА 

 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, 

ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна 

корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и 

економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. 

        Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

        Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe 

вaжe слeдeћa прaвилa: 

• зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи 

сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м; 

• у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje 

дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa; 

• минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: 

oд стaмбeних згрaдa 200 м, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 м и oд извoриштa 

вoдoснaбдeвaњa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa 

живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa 

oснoву зaкoнa. 

         Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на територији 

целе општине. Ова домаћинства, као и друга која нису евидентирана на подлози (засеоци, 

махале и сл.), а постојала су у време доношења Плана задржавају се на постојећим 

локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван грађевинског реона. 

        Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, 

сeм aкo je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана. 

        За издавање локацијске дозволе потребно је мимимално обезбедити јавни приступ (или 

други приступ у складу са позитивним законским прописима), и прикључак на 

нисконапонску електро мрежу. Дозвољава се коришћење енергије из алтернативних извора. 

        Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као 

грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну 

производњу.        

        Пaрцeлe пoрeд регионалног (магистралног) путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут 

сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви Србије“. 

        Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског подручја 

насеља. Услови за њихову изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се 

налазе унутар или ван грађевинског подручја. 

 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA  
       У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je: 

- извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, 

побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на 

квалитет земљишта 

- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу 

побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања 

пољопривредног домаћинства највише до 200 м2 стамбеног простора. 

- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне 

производње а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће 

необрадиво пољопривредно земљиште, 

- одређивање локација за гробље или проширење гробља, 

- санитарне депоније и кафилерије 
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- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и 

проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача 

(ветроелектрана) и сл. штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти 

Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним 

условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр. 

експлоатације) 

- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на 

земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или 

пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се 

пошуми, 

- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских 

дрвенастих врста, 

- подизање пољозаштитних појасева, 

- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај 

механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје 

за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних 

култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба. 

       Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa ("колибе" и сл.) кoja 

сe нaлaзe вaн грaђeви. рeoнa, дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja постојећих и изградња стaмбeнoг        

 oбjeктa приземне спратности, површине до 100 м2, рeкoнструкциja и изгрaдњa 

пoљoприврeдних,  eкoнoмских   и   пoмoћних   oбjeкaтa,    спрaтнoсти   П,    мини   фaрми        

и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 м2 у 

функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски 

и др.). 

          Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу 

штeтнe утицaje нa oкoлину. Изузетно, на земљишту VI и више катастарске класе, овим 

Планом је дозвољена изградња и следећих објеката: пилaнa (дo 100 м2, мaксимaлнe 

спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), 

бeнзинскe и гaснe пумпe (E 505 - тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa), као и објеката 

великих капацитета у функцији прераде примарних пољопривредних производа (хладњаче, 

кланице и сл.). 

         Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa: aутo oтпaдe, 

дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 

          Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и 

парцелација и препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише 

ову област. 

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 и сл.). 

     

            Израдом Планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију 

дефинисаних услова и разграничења намене. Сва одступања морају бити у складу са правилима 

струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом, стеченим правима и 

обавезама и економским критеријумима који се заснивају на правилном и исправном вођењу 

земљишне политике. 
              Због неажурности и нечитљивости катастарских подлога и размере карата на којима се 

Просторни план ради, дозвољена одступања у величини грађевинских реона су + 10%. 
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Сателитски снимакце обухвата ПДР      
 

 

          
Искључење са пута Љубовија-Бајина Башта                       Улаз на парцелу са асвалтног пута 

 

 

 

         
Приступни пут унутар парцеле                                             Средиште парцеле 
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Стамбени објекти на суседним парцелама                           Пословни објекти на суседној парцели 

 

 

 

      
Шљункара                                                                              Садашње стање земљишта                            

 

Фотографије локације 

 

           
I 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПДР 

 

          Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планског решења који ће омогућити 

уређење и изградњу планираног  објекта, дефинисање могућности промене намене земљишта и 

утврђивања могућности интеграције у насељско ткиво. 

          Пројектни задатак 

          Пројектни задатак је дефинисао Инвеститор, при чему су извршена техничка 

усаглашавања са постојећим стањем, за потребе изградње производног објекта-хале за прераду 

биомасе и производњу пелета, са надстрешницом, магацином и пратећим простором. 

          Израда инвестиционо техничке документације (након доношења плана) ће се реализовати 

по следећим фазама: 

- У првој фази је предвиђена израда идејног решења са проценом инвестиционих улагања и 

програма геодетских снимања.  

- У другој фази треба урадити  и студију утицаја на животну средину. 

- У трећој фази ће се радити пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова. 

Крајње решење може бити кориговано у складу са Извештајем о стратешкој процени утицаја на 

животну средину који ће бити саставни део плана. 
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I 5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

I 5.1 ПРЕДЛОГ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

 

           Основна подела по намени се односи на дефинисање намена земљишта јавне намене и 

намена осталог земљишта. Како овде немамо земљишта јавне намене, подела по намени ће се 

односити на остало земљиште унутар обухвата ПДР-а.  

           На делу осталог земљишта (ван грађевинског подручја, али у делу затечених 

домаћинстава ),дефинисана је следећа доминантна намена: 

 • Зона производње (индустријски објекат за прераду биомасе и производњу пелета), 

          Компатибилне намене су све активности које не могу вршити никакве негативне утицаје 

на околину (воду, ваздух и земљиште) као и изградња енергетских и комуналних објеката и 

постројења, која омогућавају и прате све дозвољене активности објекта. 

 

 

I 5.2 ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

           У складу  са  опредељеним  доминантним  наменама  и  стеченим  обавезама које се тичу 

поштовања   урбанистичких  параметара  који  су  дефинисани  на  нивоу   Просторног   плана         

општине Љубовија, даје се следећи предлог правила уређења и правила грађења 

Радна зона уз затечена и сезонска домаћинства  (у површини од  5181 m
2
): 

• индекс заузетости: максимално 20%  

• индекс изграђености: максимално 0,6 

• паркирање: у оквиру сопствене парцеле, минимално 1п.м./20 запослних или   1 п.м./ 

100 m
2 

 

• спратност:  Максимална висина производних објеката према специфичним потребама, 

мaкс. спрaтнoст oбjeкaтa je П+1. 

• зелене површине: минимално 40%.  
 

I 5.3 ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

         У складу са дефинисаним урбанистичким параметрима и корективним факторима, могу се 

очекивати следеће максимално развијене површине: 

• Радна зона уз затечена и сезонска домаћинства: максимална површина зоне 0.51.81 hа, 

максимална изграђеност 1.037 m2 

 

I 6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

          Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању услова за изградњу објекта чији је 

значај покретање привредне делатности  за ужа територијална подручја. Приликом израде 

урбанистичког решења, настојало се да се дефинишу урбанистичке и планерске мере које 

омогућавају максималну заштиту објекта, а у исто време и интеграцију у традиционалну 

насељску матрицу. 

         Овакав концепт омогућава значајно подизање потенцијала целе локације, како у 

границама самог насеља, тако и целе општине Љубовија у циљу примарно, покретања привреде 

и запошљавања. 
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             Такође ће се обратити пажња на заштиту околних домаћинстава, превенствено од буке и 

евентуаллних негативних утицаја, што ће бити размотрено израдом Извештаја о стратешкој 

процени утицаја на животну средину и у складу са тим утврдити детаљна правила грађења и 

уређења простора. 

 

II ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

1. Карта границе обухвата ПДР са планираном претежном наменом површина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста:                                                                                       Директор: 

                                               
_________________________                                                      ________________________________ 

Зорица Шимић , дипл.инг.арх                                               Зорица Шимић , дипл.инг.арх  
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II. ГРАФИЧКИ ДЕО 
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