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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана представља: 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014 и 83/2018), члан 25; 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Туристичко – рекреативног 

комплекса „Мотел“, Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 15/2018 ). 

 Други законски и подзаконски акти који регулишу услове уређења, грађења и заштите у 

оквиру обухвата Плана. 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 41. Статута општине Љубовија („Службени лист 

општине Љубовија“, број 6/2008 и 9/17), члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија, 

Скупштина општине Љубовија, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове 

општине Љубовија, на седници одржаној дана 09.10.2018. године, донела је Одлуку о приступању 

изради Плана детаљне регулације за изградњу туристичко рекреативног комплекса „Мотел“ 

Љубовија. 

Плански основ за израду Плана представља: 

 Просторни план општине Љубовија ("Сл.лист општине Љубовија " бр. 4/2012) 

 План генералне регулације за насељено место Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“ број 10/2014) 

 План детаљне регулације за изградњу далековода 110 КВ Љубовија - државна граница 

Босна и Херцеговина („Службени лист општине Љубовија“ број) 

 План детаљне регулације за изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук, општина Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“ број) 
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2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

2.1.  Обухват према Одлуци 

Обухват Плана према Одлуци обухвата катастарске парцеле број 817, 816, 802 и 800, све КО Читлук, 

даље иде државним путем Iб реда бр. 28 па границама катастарски парцела број 1322/1, 1322 и 

1323, све КО Читлук, затим обалом реке Дрине до Катастарске парцеле број 817 КО Читлук. План 

детаљне регулације обухвата простор површине око 22,58 ha. 

 

Слика 1 Граница обухвата према Одлуци 

 

2.2. Предлог I 

У циљу детаљније разраде локације, предлог проширења обухвата Плана формиран је тако да се 

нова граница Плана делимично наслања на границу Плана детаљне регулације за изградњу моста 

на реци Дрини у К.О. Читлук, односно полази од тачке А на јужној граници кп. бр. 794/2 затим иде 

на север до пресека граница кп. бр. 794/2, 795/6 и 795/5, наставља кроз парцелу кп. бр. 795/5 

дужином од око 36м, затим скреће на исток у дужини од око 9м до границе са кп. бр. 795/6, 

наставља кроз њу и кп. бр. 810/2 и 809/1 паралелно са државним путем Iб реда бр.28 до тачке Б. 

Даље наставља на север у дужини од око 33м, до северне ивице државног пута Iб реда бр.28. Затим 

наставља северном границом државног пута Iб реда бр.28 до леве обале реке Љубовиђе и иде на 

север њеном левом обалом и границом кп. бр. 661, затим иде границом кп. бр. 661 са кп. бр. 658/1, 

658/3 и затим прелази преко кп. бр. 1384/2 до северне границе кп. бр. 829/1 и њом наставља до 

пресека са границом парцеле државног пута Iб реда бр. 28, чијом северном границом наставља 

даље до пресека граница кп. бр. 898/1, 898/10 и границе државног пута Iб реда бр. 28., даље  

прелази преко државног пута до пресека граница кп. бр.  1319/2 и 1320 са државним путем, 

наставља јужно границом кп. бр. 1319/2 и 1320 до пресека ове две кп. са кп. бр. 1321/1. Граница 
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обухвата даље наставља границом кп. бр. 1321/1 са кп. бр. 1317/2, 1316/2 и 1316/1 до обале реке 

Дрине. Одатле иде северозападно дуж обале реке до тачке А. План детаљне регулације 

(Прошрење Плана, предлог 1) обухвата простор површине око 38,87 ha. 

Обрађивач је због пројектног задатка добијеног од стране Наручиоца Плана, у коме каже да је у 

оквиру комплекса потребно предвидети садржаје попут базена, спортских терена итд. а који се 

налазе већ или су у процесу изградње на парцелама додатим у предлогу проширења, предложио 

овакво проширење обухвата Плана. 

 

Слика 2 Граница обухвата Предлог 1 

 

2.3. Предлог II 

У циљу детаљније разраде локације, предлог проширења обухвата Плана формиран је тако да  

нова граница почиње од тачке А, која је уједно и заједничка тачка границе предлога II и предлога 

границе I. Од тачке А граница иде северозападно јужним границама к.п. број 794/2, 794/1, 794/3, 

794/4, 793/2 и 793/1. Затим наставља североисточно западном границом к.п. број 793/1 и 792/3, и 

у истом правцу наставља и сече к.п. број 1345 до пресека к.п. број 790/3, 792/1 и 1345. Од ове тачке 

предлог II границе Плана наставља и прати западну и северну границу к.п. број 792/1, као и северне 

границе к.п. број 792/5, 792/6, 792/2, 792/7, 792/8 и 795/2. Од пресека к.п. број 795/2 и 795/1 

граница прати регулацију нове саобраћајнице број 34, 36 и 37 до к.п. 499/6 одакле граница Плана 

наставља северном границом к.п. број 495/2 па јужном границом к.п. број 496/1 и  наставља истим 

правцем и сече канал до источне регулације канала којом граница наставља северно до пресека 

к.п. број 668, 658/1 и 659. Од ове тачке граница наставља јужном границом к.п. број 658/1 и 858/2 

до регулације државном пута IIА реда број 141 којом граница иде јужно до пресека регулације овог 

државног пута и к.п. број 659 и 660. Од ове тачке граница иде северном регулацијом Косовске, 

Молерове и Буковичке улице, па даље источном регулацијом нове саобраћајнице број 65 до 
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државног пута IБ реда број 28, чијом северном регулацијом граница долази до пресека ове и нове 

саобраћајнице број 60. Одавде граница иде јужно источном границом к.п. број 1320, па јужном 

границом к.п. број 1319/2, 1319/1, 1319/3 до пресека к.п. број 1321/1, 1317/2, 1319/3 и 1319/4. Од 

ове тачке граница иде јужно и прати к.п. број 1321/1 до границе предлога I, одакле се спаја са њом 

и наставља тако до почетне тачке А. План детаљне регулације (Прошрење Плана, предлог 1) 

обухвата простор површине око 54,11 ha. 

 

Слика 3 Граница обухвата Предлог II 
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3. ПЛАНСКИ ОСНОВ - ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

ВИШЕГ РЕДА 

Плански основ за израду Плана, услови и смернице су дефинисане Планом генералне регулације за 

насеље Љубовија ("Сл.лист општине Љубовија " бр. 10/2014) 

Услови и смернице за израду плана дефинисани су и Просторним планом општине Љубовија 

("Сл.лист општине Љубовија " бр. 4/2012) којим је дата концепција уређења и организације 

простора према планираним наменама и функцијама. 

Плански документи од значаја за израду овог Плана су и План детаљне регулације за изградњу 

далековода 110 KV Љубовија - државна граница Босна и Херцеговина и План детаљне регулације за 

изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук, општина Љубовија. 

 

3.1. Извод из Просторног плана општине Љубовија 

ТЦ 16 - ВИКЕНД ЗОНЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Предуслов за активирање ових грађевинских подручја је изградња приступних путева и остале 

инфраструктуре. Објекти за одмор и рекреацију и пратећи објекти, могу се градити само на 

грађевинским парцелама које нису под шумом и које се не налазе на ерозивном подручју, 

клизишту, зонама заштите других објеката или су планиране за изградњу других објеката (путеви и 

др. јавни објекти); Изузетно изградња објеката се може вршити и на грађевинским парцелама које 

су делимично под шумом, под условом да се не врши сеча дрвећа на парцели. У оквиру ових 

грађевинских подручја могућа је изградња индивидуалних објеката за одмор или изградња 

објеката намењених гостима (за смештај, исхрану, одмор и рекреацију и др.) у функцији сеоског, 

ловног и других облика туризма. На парцелама које су намењене за изградњу објеката за смештај 

и исхрану гостију, у функцији туризма, могућа је изградња већег бројa објеката за смештај гостију 

или објеката са већим бројем стамбених јединица (апартманског типа) или соба за издавање и 

пратећих објеката за исхрану, одмор и рекреацију и сл. 

Дозвољена је изградња следећих објеката: индивидуалних објеката за одмор и то: стамбених, са 

максимално једном стамбеном јединицом; стамбено - пословних, са максимално једном 

стамбеном и једном пословном јединицом, компатибилне намене (трговина прехрамбеним 

производима, угоститељски садржаји и сл.); помоћних и економских објеката, уз индивидуалне 

објекте за одмор, максималне површине до 50,0m2; објеката за смештај и исхрану гостију, са свим 

пратећим садржајима и других пословних објеката, компатибилне намене (угоститељство, туризам, 

спорт и рекреација); јавних површина и објеката; саобраћајне, енергетске, комуналне и друге 

инфраструктуре; објеката и површина за спорт и рекреацију; рибњака, расадника и сл.; парковских 

и других зелених површина. 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних и других oбjeкaтa у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje 

eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину, фoрмирaњe индивидуaлних пoљoприврeдних eкoнoмиja, 

мини фaрми и сл. 
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Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног 

карактера. 

Дaљa изгрaдњa викeнд кућа у речним долинама je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг плaнa. 

Викенд зоне се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за изградњу објеката 

и коришћење постојећих су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског 

подручја. 

За изградњу објеката у функцији туризма: објеката за смештај и исхрану гостију, рибњака, већих 

спортских објеката чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена или значајну имену 

пејзажа, обавезна је израда урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa 

Намена је дефинисана Правилима уређења. 

Прaвилa пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. 

Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. 

 минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 3,5a за постој објекте; 8,0а за нове објекте 

 oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe 10,0a 

 минимална ширинa фрoнтa 11m 

 оптимална ширинa фрoнтa 22m 

Приступи пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или прeкo 

сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити je 3.0m. Приступнa 

пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

Услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa 

 пoдзeмнe eтaжe Определити уз респектовање нивоа подземних вода. 

 индeкс зaузeтoсти пaрцeлe до 40% 

 грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe или 

приступне саобраћајнице. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe 

пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5.0м oд рeгулaциoнe, пoд услoвoм дa нeмa 

других oгрaничeњa.  

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj ширини, приликoм 

издaвaњa Локацијске дозволе пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo: 

- oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe 

нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, 

- у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja, 
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- укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe зaдржaвa бeз измeнa 

и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja. 

 удaљeнoст oд мeђa и сусeдa Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи 

oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11.0 м мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa 

у низу (двојних објеката), пoд пoсeбним услoвимa и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст 

сусeдa мeђaшa. 

Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) пoрoдичнoг стaмбeнoг 

oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa: 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe oриjeнтaциje 1.0m 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe oриjeнтaциje 2,5m. 

Зa изгрaђeнe викенд oбjeктe чиje je рaстojaњe дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд 

дeфинисaних врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa 

прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 

160 cm. 

 крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe 

прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°. 

 пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м. 

 oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa  Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa 

пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

 спрaтнoст Мaксимaлнo П+1+Пк. 

 максимални број стамбених јединица једна 

Пaркирaњe  

Обавезно је обезбедити све потребе за паркирањем у оквиру сопствене парцеле. 

Урeђeњe слoбoдних пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 50% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих 

oбjeкaтa. 

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe измeђу 

грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду сa 

прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe 

нa мeђусoбним удaљeнoстимa измeђу oбjeкaтa и измeђу oбjeкaтa и грaницa пaрцeлa, нe мoгу 

фoрмирaти oтвoри главних прoстoриja. 

Изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и 

дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички 
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пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa 

мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 

Eкoнoмски oбjeкти и помоћни објекти (оставе, надстрешнице и сл.) могу бити максималне 

површине 50 м2. 

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнoдeмoнтaжни oбjeкти aли 

искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. Мoгу се грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, 

бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.). 

Oгрaђивaњe пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0,9m (рaчунajући oд кoтe 

трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1,4m. Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa 

сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 1,8m. 

Пaрцeлe чиja je кoта нивeлeтe вишa oд 0.9m oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм 

oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1,4m кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje 

нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и 

кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa 

пoдижe сe дo висинe 1.4m уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 

oгрaдe. 

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини 

грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1,4m кoja сe пoстaвљa 

прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0,9m рaчунajући oд кoтe трoтoaрa укoликo нaрушaвajу 

визуeлну прeглeднoст сaoбрaћajницe. 

Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних 

oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 

- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5m, 

- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%. 

Пoсeбни услoви 

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe и зимске бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., у 

oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других 

oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  

Пaрцeлe пoрeд регионалног (магистралног) путa а налазе се ван грађевинског подручја насеља нe 

мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви 

Србије“. 
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Oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У 

случajу прoменa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa 

пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa 

oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa 

дeлaтнoсти. 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.). 

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, 

 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 нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевинско подручје насеља, због 

непознавања и неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и 

коридора регулисаних корита; из тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у 
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зонама речних долина, без претходних хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и 

за то потребних анализа, студија, идејних и генералних решења и друге за то неопходне 

техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је инвеститора да се обрати ЈВП 

„Србијаводе“, за дефинисање посебних услова; 

Уређење водотокова и заштита од великих поплавних вода реке Дрине и притока 

За водотоке на предметном подручју и то: Крупинску реку, Узовничку реку, Грачаничку реку, 

Љубовиђу, Буковачку реку, Трешњицу, Селеначку реку, Луковицу и друге притоке, с обзиром да се 

просторно својим положајем налазе у зонама пољопривредног земљиша, даје се генерални услов 

да исте треба регулисати за меродавне велике воде вероватноће појава Q4% (уз могућност пријема 

и пропуста великих вода вероватноће појава Q2%). Међутим, код траса нерегуласаних водотокова, 

које у предметним сеоским насељима пролазе кроз грађевинско подручје, због недостатка 

потребних података, непознавања и неизучености водног режима, те тако и немогућности 

одређивања појасева и коридора регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у 

зонама речних долина, без претходног обезбеђења потребних хидролошких подлога и 

хидрауличких прорачуна, као и за то потебних анализа, студија, идејних и генералних решења и 

остале за то неопходне техничке документације. 

Из напред наведених разлога, код ових водотока треба оставити слободан резервни појас ширине 

у зони меандара, у којима се на семе ништа градити до израде и примене за то потребне техничке 

документације. 

Код регулисаних корита водотока (река Љубовиђа, главни сабирни канал и др.) са изграђеним 

одбрамбеним заштитним насипима, оставити слободне резервне појасеве а обе стране, ширине од 

минимум 5,0m уз ножице брањених косина насипа за потребе прилаза и инспекцијских стаза на 

којима се не сме ништа градити. 

Уз регулисане потоке и канале без насипа, овај резевни појас са обе стране од ивице протицајног 

профила, мора остати слободан у габариту минималне ширине од 4,0m. 

Код укртшања појединих инфраструктрних објеката са водотоцима, потоцима и каналима, морају 

се испоштавитаи следећи критеријуми: 

 Код подземних укрштања, горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на мин. 1,5m 

испод нивелете дна нерегуисаних као и на мин. 1m испод нивелете дна регулисаних корита. 

 Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима у зони мостова, преко носећих 

конструкција, ДИК-е мора имати сигурносну висину – зазор од минимун 0,8 до 1m 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. 
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Коришћење водног земљишта 

 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). 

 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). 

 Од значаја је нагалсити и имати у виду, да у оквиру обављања осалих активности, 

недозвољено 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. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

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 200m oд моста (граничног прелаза). 

Услoви зa пoстaвљaњe рeстoрaнa нa вoди су: мaксимaлнa вeличинa oбjeктa je 250m2  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 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. 

РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ: 

Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд плутajућих тeлa сa мaлим гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa 

зa стaлнo прeмeштaњe, a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњeи кaбину зa смeштaj oпрeмe и рeкрeaциoни 

бoрaвaк људи. Прoсeчнa вeличинa oвих сплaвoвa je 6,0 x 6,0м (мaксимaлнo jeднa eтaжa) a 
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мeђусoбнa удaљeнoст 15 м. Нeoпхoднo je oбeзбeдити eвaкуaциjу чврстoг oтпaдa у зaлeђу. Зa 

сaнитaрнo упoтрeбљeнe вoдe кoристити мoнтaжнe сaнитaрнe чвoрoвe сa сaмoрaзгрaдњoм. 

 

3.2. Извод из Плана генералне регулације за насеље Љубовија  

Највећи део комплекса у обухвату се налази у ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА, највећим делом у 

зони Туристичко-рекреативни комплекси (ТНЦ 9), затим Пољопривредно земљиште, остало (ТНЦ 

15), Становање породично (ТНЦ 4) Становање ван грађевинског реона-викенд зоне (ТНЦ 5а и ТНЦ 

9а), Комерцијални објекти и услуге (ТНЦ 10), Шуме (ТНЦ 14) и Регулација водотокова (ТНЦ 16). 

ТНЦ 4 ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

(НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА) 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У Тнц  прeдвиђeнe су нaмeнe становања. Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa 

oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли 

мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa 

пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, 

aeрo и других врстa зaгaђeњa У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и 

рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. 

Породично становање чине појединачно изграђени (слободностојећи) објекти на засебним 

парцелама. Могућа је и изградња двојних и објеката у низу,  уколико је то условљено ширином 

парцела, њиховим интензивнијим коришћењем или другим разлозима. 

Aкo je у блoку у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa утврђeнa рeгулaциja улицa и грaђeвинскe 

линиje, зa грaдњу oбjeкaтa ћe сe издaти Локацијске дозвола на основу овог Плана. Укoликo 

рeгулaциja улицa ниje извeдeнa нeoпхoднa je изрaдa Плaнa дeтaљнe рeгулaциje.  

Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 150 ст/хa. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa 

пoвршинa 

 

Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене 
(стамбено-пословних) или чисто пословних објеката морају да допринесу на 
примерен начин подизању квалитета основне функције становања.  

У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг и другог прoстoрa у кoмe 

сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.  

Делатности не смеју вршити негативне утицаје на околину. 

Дозвољене делатности су: 

-услужног занатства  

- јавне делатности,  канцеларијско пословање, трговина, мањи простори за спорт 
(теретане, фитнес сале и др) и сл. 
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-из групе производног занатства са додатно условљеном уникaтном или 

oгрaничeном прoизвoдњом. 

Изградња економских објеката није дозвољена. 

Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни-економски део, могу 

га задржати, али само за баштованство (забрањује се држање стоке), или га 

пренаменити у неку услужну делатност. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

у пoстojeћим 

блoкoвимa 

 

минимaлнa пoвршинa 3,0 a 

минимaлнa ширинa фрoнтa 6,0 м 

у 

нoвoплaнирaним 

блoкoвимa и зa 

нoву пaрцeлaциjу 

 

минимaлнa пoвршинa 4,0 a + 5% 

минимaлнa ширинa фрoнтa 

12,0 м 

За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи: 

4,0а (две по 2,0а), а минимална ширина парцеле по 8м. 

За објекте у низу минимална површина парцеле износи: 2,5а, а минимална 

ширина парцеле 8,0м. 

приступи 

пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 

минимaлнe ширинe 3,0м (најмање 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 

кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 

пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 

oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.  

мaкс. индeкс зaузeтoсти 40% 

мaкс.индeкс 

изгрaђeнoсти 

1,2 (зa П+1+Пк) 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу План нивелације и регулације 

су дефинисане грађевинске линије које ће се 

поштовати код изградње нових објеката. 

 

Удаљеност од међа и 

суседа 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд 

oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м-

најмање 2,5м oд сусeдних мeђa). Само у екстремним 



 План детаљне регулације за изградњу туристичко-рекреативног комплекса Мотел Љубовија 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД 
 

  
14 

условима је могућа изградња нових објеката  на 

ближе од дефинисаних вредности или  на међној 

линији бочних суседних парцела, уз сагласност 

суседа (узан фронт парцеле према регулацији и сл.) 

што ће ценити, надлежни Орган управе. 

За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени 

на ближе од дефинисаних удаљености, могућа је 

реконструкција и доградња, уз сагласност суседа. 

Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe 

грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa 

сa висoким пaрaпeтoм.  

Растојање испада(бочно) је минимум 1,0м од  међне 

линије бочног суседа. 

Растојање објекта од задње међе не може бити 

мање од  мин. ¾ венца објекта, односно мин. 5,0м 

од задње међне линије. 

Удаљење другог стамбеног објекта је мин. ½ 

максимално допуштене висине. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни 

oд нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 

1,60м. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у 

тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн 

прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo 

дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe 

aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 

дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк 

(пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe); 

изузетно на угловима доминантних саобраћајница 

П+2+Пк. 

мaксимaлaн брoj 

стaмбeних jeдиницa 

Максималан број станова на минималној 

површини парцеле од 0.03.00ха је 3 (максимално 1 

стан на површину од 0.01.00 ха ±10%,), док је за 

површину парцеле од 0.04.00ха и више максималан 

број станова четири. 
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Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa 

пaрцeли je двe.  

пaркирaњe Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo 

пaркинг/гaрaжнo мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг 

мeстo нa свaких 65м² пoслoвнoг прoстoрa.  

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe 

пoвршинe сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa. 

интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo 

прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe 

влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим 

oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa 

oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe 

врши нaдoгрaдњa. 

изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

 На истој грађевинској парцели се као засебни објекти могу градити и други 

објекти, намењени становању и делатностима или помоћни објекти, уколико 

то не доводи до повећања урбанистичких параметара преко прописане мере. 

Уколико је други објекат стамбени мора бити најмање 5,0m удаљен од главног 

објекта и према њему сме имати само отворе са високим парапетом. Растојања 

другог објекта од бочних граница парцеле, као и растојање према објектима на 

суседним парцелама су иста као и за главни објекат на парцели. Највећа 

спратност другог објекта је По+П+1.  

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 

грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг 

oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe најмање 1,0м удaљeн oд бoчнe 

грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je 

П (призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 45 м2 

(брутo, укупнo нa пaрцeли). 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 

(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo 

висинe  oд 1.4 м. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу 

сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe 

мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 

стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa 

нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст 

сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa 

oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa. 
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Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja 

сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм 

дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo 

дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, 

aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти 

кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa 

рeгулaциoнoj линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у 

пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз 

мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje 

дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 цм. 

 

ТНЦ 5а и ТНЦ 9а СТАНОВАЊЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА-ВИКЕНД ЗОНА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Ова ТНЦ  се дефинише  на појединачним изграђеним парцелама ван компактног грађевинског 

подручја, које се проглашавају парцелама у грађевинском подручју. 

За такве локације у потесу између Дрине и Државног пута Iб реда важиће правила за туристичко 

рекреативне комплексе и викенд зону. У осталом делу обухвата за такве појединачне локације 

важиће правила за рурално становање. Намена се дефинише за постојећи изграђени део 

(окућницу) и површину мин потребну за функционисање опредељене намене.  

 

ТНЦ 9 ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКСИ 

И ВИКЕНД ЗОНЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Предуслов за активирање ових грађевинских подручја ( између државног пута Лозница-Бајина 

Башта и Дрине) је изградња приступних путева и остале инфраструктуре кроз планове детаљне 

регулације, при чему дефинисати минимално 20% површине обухвата за јавну употребу.  

Објекти за одмор и рекреацију и пратећи објекти, могу се градити само на грађевинским 

парцелама које нису под шумом и које се не налазе на ерозивном подручју, клизишту, зонама 

заштите других објеката или су планиране за изградњу других објеката (путеви и др. јавни 

објекти); Изузетно изградња објеката се може вршити и на грађевинским парцелама које су 

делимично под шумом, под условом да се не врши сеча дрвећа на парцели. 

У оквиру ових грађевинских подручја могућа је изградња индивидуалних објеката за одмор или 

изградња објеката намењених гостима (за смештај, исхрану, одмор и рекреацију и др.) у 
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функцији сеоског, ловног и других облика туризма. На парцелама које су намењене за изградњу 

објеката за смештај и исхрану гостију, у функцији туризма, могућа је изградња већег броја 

објеката за смештај гостију или објеката са већим бројем стамбених јединица (апартманског 

типа) или соба за издавање и пратећих објеката за исхрану, одмор и рекреацију и сл.  

Дозвољена је изградња следећих објеката: индивидуалних објеката за одмор и то: стамбених, 
са максимално једном стамбеном јединицом; стамбено - пословних, са максимално једном 
стамбеном и једном пословном јединицом, компатибилне намене (трговина прехрамбеним 
производима, угоститељски садржаји и сл.); помоћних и економских објеката, уз 
индивидуалне објекте за одмор, максималне површине до 50,0м2; објеката за смештај и 
исхрану гостију, са свим пратећим садржајима и других пословних објеката, компатибилне 
намене (угоститељство, туризам, спорт и рекреација); јавних површина и објеката; 
саобраћајне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре; објеката и површина за спорт и 
рекреацију; рибњака, расадника и сл.; парковских и других зелених површина. 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних и других oбjeкaтa у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje 

eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину, фoрмирaњe индивидуaлних пoљoприврeдних eкoнoмиja, 

мини фaрми и сл. 

Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног 

карактера.  

Дaљa изгрaдњa викeнд кућа у речним долинама je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг 

плaнa.  

За изградњу објеката у функцији туризма: објеката за смештај и исхрану гостију, рибњака, већих 

спортских објеката чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена или значајну 

имену пејзажа, обавезна је израда урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa 

oбjeкaтa 

Намена је дефинисана Правилима уређења. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у 

типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe 

тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. 

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 3,5 a за постој објекте 

8,0 а за нове објекте 

oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe 10,0 a 

минимална ширинa фрoнтa 11 м 

оптимална ширинa фрoнтa 22 м 

приступи 

пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или 

прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa 
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oбeзбeдити je 3.0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 

вoзилa.  

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Определити уз респектовање нивоа подземних вода. 

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

до 40% 

грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску 

линиjу улицe или приступне саобраћајнице. Укoликo 

грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe 

пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5.0м oд 

рeгулaциoнe, пoд услoвoм дa нeмa других oгрaничeњa.  

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj 

рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијске 

дозволе пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:  

- oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo 
пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe 
линиje ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, 

- у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу 
дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja, 

- укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд 
дeфинисaнe, истa сe зaдржaвa бeз измeнa и у 
oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja. 

удaљeнoст oд мeђa и 

сусeдa 

 

Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo 

слoбoднoстojeћи oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje 

су ужe oд 11.0 м мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у 

низу (двојних објеката), пoд пoсeбним услoвимa и aкo 

пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa. 

Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз 

испaдa) пoрoдичнoг стaмбeнoг викенд oбjeктa и линиje 

сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa: 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa 

сeвeрнe oриjeнтaциje 1.0м 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa 

jужнe oриjeнтaциje 2,5 м. 

Зa изгрaђeнe викенд oбjeктe чиje je рaстojaњe дo 

грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних 

врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa 

сусeдним стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних 
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прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa 

oд 160 цм. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. 

Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, 

нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м. 

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa 

пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их 

пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнo П+1+Пк. 

максимални број 

стамбених јединица 

једна 

пaркирaњe Обавезно је обезбедити све потребе за паркирањем у оквиру сопствене парцеле. 

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 50% нeзaстртих 

зeлeних пoвршинa. 

интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa 

изгрaдњу нoвих oбjeкaтa.  

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe 

нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 

склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и 

рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa измeђу oбjeкaтa 

и измeђу oбjeкaтa и грaницa пaрцeлa, нe мoгу фoрмирaти oтвoри главних 

прoстoриja. 

изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни 

стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу 

пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa 

пaрцeли je П. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични 

услoвимa зa глaвни oбjeкaт.  

Eкoнoмски oбjeкти и помоћни објекти (оставе, надстрешнице и сл.) могу бити 

максималне површине 50 м2. 

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-

дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe.  

Мoгу се грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.).  
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oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 

(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  

oд 1.4 м. Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 

1,8м. 

Пaрцeлe чиja je кoта нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти 

трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти 

нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 

стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa 

нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст 

сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe 

сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo 

висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa 

стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa 

укoликo нaрушaвajу визуeлну прeглeднoст сaoбрaћajницe. 

Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд 

стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити 

oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 

 - висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м, 

 - трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну 

                прoзирнoст oд 20%. 

пoсeбни 

услoви 

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe и зимске бaштe, jaвни тоалети, 

рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм 

(Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

Пaрцeлe пoрeд регионалног (магистралног) путa а налазе се ван грађевинског 

подручја насеља нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe 

прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви Србије“. 

oбjeкти чиja 

je изгрaдњa 

зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoменa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, 
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe 
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
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елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини 
школа и сл.). 

 

ТНЦ 10- КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ И УСЛУГЕ  

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Oви услoви сe oднoсe нa локације кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз државни пут Iб реда уз или у 

стaмбeним насељским  зoнaмa и обухватају широк спектар делатности. 

Сваки појединачни комплекс мора имати приступ на јавни пут. 

У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних ) делатности, услужног 

занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa 

прoизвoдњa, мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката 

намењених   за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских 

објеката и  зелене површине. Локације не могу оптерећивати суседство (стамбене зоне) у 

саобраћајном смислу а визуелно се морају уклопити у окружење, односно допринети његовом 

визуелном ефекту. 

Постојеће парцеле са изграђеним објектима становања могу остати стамбене са правилима 

грађења ТНЦ 4. 

Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони и  дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку и другa 

зaгaђeњa, нису дoзвoљeни. 

За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације. 

За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa 

oбjeкaтa 

 

 

 

У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних ) делатности, 

услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa 

уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, угоститељских објеката, мањих 

стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених   

за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских 

објеката и  зелене површине. Локације не могу оптерећивати суседство у 

саобраћајном смислу а визуелно се морају уклопити у окружење, односно 

допринети његовом визуелном ефекту. 

Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони и  дeлaтнoсти кoje 

прoизвoдe буку и другa зaгaђeњa, нису дoзвoљeни. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри. 
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приступи 

пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 

ширинe 3,0 м (мин. 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 

пaркирaњe вoзилa. 

Пaрцeлe пoрeд државног пута I реда у потесу Ваган нe мoгу имaти дирeктaн 

приступ нa исти, Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa пaрaлeлних, сaбирних 

сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa. 

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 

пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при 

чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у 

грaницaмa пaрцeлe.  

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

60% 

индeкс 

изгрaђeнoсти 

2,4 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу План нивелације и регулације  су 

дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 

изградње нових објеката. 

Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске 

линије ће бити прецизно дефинисане у Плановима 

детаљне регулације и урбанистичким пројектима. 

удaљeнoст oд мeђa 

и сусeдa 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa 

нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м-најмање 2,5м oд 

сусeдних мeђa). Само у екстремним условима је могућа 

изградња нових објеката  на ближе од дефинисаних 

вредности или  на међној линији бочних суседних парцела, 

уз сагласност суседа (узан фронт парцеле према 

регулацији и сл.) што ће ценити, надлежни Орган управе. 

За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени на 

ближе од дефинисаних удаљености, могућа је 

реконструкција и доградња, уз сагласност суседа. 

Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe 

пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 

пaрaпeтoм.  

Удаљење другог стамбеног објекта је мин. ½ максимално 

допуштене висине. 
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крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 

нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 

дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. 

пaркирaњe У склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним Нoрмaтивимa кojи су 

дeфинисaни у пoглaвљу "Сaoбрaћaj". 

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих  зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% 

пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и 

пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa.  

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 

20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

интeрвeнциje нa 

пoстojeћим 

oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo 

прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.  

изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa 

кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, 

инфрaструктурни oбjeкти и сл.). 

пoмoћни 

oбjeкти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 

oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 

100 м2. 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe 

прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. 

пoсeбни 

услoви 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa. Укoликo сe oбjeкaт 

нaлaзи пoрeд државног пута државни пут Iб реда oбaвeзa инвeститoрa je дa 

идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дoстaви нa мишљeњe Кoмисиjи зa плaнoвe 

oпштинe. 

 

ТНЦ 14 ШУМЕ И  ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
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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“.  

Шуме се могу налазити и у грађевинском реону насеља а што је делимично приказано на 

графичким прилозима. Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену 

постоји шума (што често није случај због неажурног катастарског стања), земљиште се задржава 

као шумско. 

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 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 расположивим картама. 

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.  

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. 

 

ТНЦ 15 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ОСТАЛО 

(ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА) 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи, изван 

планираног грађевинског подручја и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, расаднике, 

стакленике и пластенике, ливаде, пашњаке и сл., као и  земљиште које се може привести намени 

за пољопривредну производњу. На подручју обухвата Плана могућа је изградња објеката за развој 
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еколошке пољопривредне производње. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je 

(укoликo власник не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште) 

изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: објеката за 

производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, пластеници); објеката за 

производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; фарми и др.  

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je 

(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и 

тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.  

Могућа је изградња рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту, уз сагласност 
надлежног водопривредног предузећа и министарства и према условим дефинисаним овим 
планом.  
Коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (за подизање вештачких 

ливада и шума, за експлоатацију минералних сировина, када је утврђен општи интерес) може се 

вршити према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 

62/2006, 65/2008- др.закон и 41/2009). 

На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња 

стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој 

стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних 

производа (кланице и сл.). Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, 

дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних 

материја на пољопривредном земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и 

одводњавање 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.  

Спровођење ће се вршити директно на основу ПГР-а, изузев ако надлежни орган Градске управе 

или Комисија за планове закључе да је неопходна израда урбанистичког пројекта.  

За изградњу рибњака и мини фарми, капацитета преко 10 условних грла, ван грађевинског 

подручја, обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

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 

Правила грађења се односе на појединачне парцеле. 

Дозвољена намена објеката 

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви) 

изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: магацина за  

репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.); објеката за смештај пољопривредне 



 План детаљне регулације за изградњу туристичко-рекреативног комплекса Мотел Љубовија 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД 
 

  
26 

механизације; објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, 

пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; сушара за воће и поврће; 

фарми и др.  

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je 

(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и 

тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.  

Забрањена намена објеката 

На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња 

стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој 

стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних 

производа (кланице и сл.).  

Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и 

другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном 

земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање.  

Типологија објеката 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације 
слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних. 

Спратност 

Максимална спратност објеката је П+Пк (приземље + поткровље). Висина назидка поткровља 

износи максимално 1,6м; 

Индекс заузетости  

Максимални индекс заузетости парцеле је 20%. 

Грађевинска линија 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије, за објекте на пољопривредном 

земљишту је 5,0м, од локалног (општинског пута) и атарског пута.  

Позиционирање објеката и мере заштите од пољопривреде  

Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина морају бити удаљени најмање 15м од 

регулационе линије и најмање 20м од објекта за снабдевање водом и потока и река. 

Ђубриште -прихватни базен мора бити удаљени најмање 15м од регулационе линије и најмање 

20м од објекта за снабдевање водом и потока и река. 

За позиционирање производних објеката у функцији пољопривреде (изузев за пластенике, 

стакленике и силосе) и сточних фарми  примењују се следећа минимална заштитна одстојања: 

-од стамбених објеката - 200м; 
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-од саобраћајнице: државног пута - 100,0м; и општинског пута: 50,0м. 

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину.  

Удаљеност објекта од међних линија  

~За производне објекте, минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 5,0м.  

~За воћарско- виноградарске кућице, магацине и објекте за смештај машина и алата, најмање 

дозвољено растојање основног габарита објекта (без испада) од границе суседне грађевинске 

парцеле зизноси: 1,0м, изузев за објекте за које је посебним противпожарним условима 

дефинисано веће растојање. Минимално растојање од објекта на суседној парцели је 6м (1,0м+ 

5,0м) 

За производне објекте- фарме, удaљeнoсти oд мeђa и објеката на суседним парцелама, у 

зaвиснoсти oд капацитета, услова заштите животне средине, пoсeбних прoтив пoжaрних услoвa и 

др., и уз примену претходно наведених заштитних одстојања, износи минимално 5,0м од бочне 

и задње међе и минимално 10,0м, од објеката на суседној парцели ван грађевинског подручја. 

 

Приступ парцелама 

Свакој парцели, односно производном комплексу (фарми) обезбедити приступни пут минималне 

ширине 5,0м.  

Огрaђивaњe пaрцeлa 

Пaрцeлe сe могу oгрaђивати. Максимална висина ограде износи 2,2м. 

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.). 

 

ТНЦ 16 РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА(ВОДА И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ )   

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 радној зoни за експлоатацију шљунка 

и дeвaстирaним дeлoвимa oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног предузећа. 
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Дaљa изгрaдњa викeндицa у приoбaљу Дрине je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућх 

плaнова.  

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, 
 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 нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевинско подручје насеља, због 
непознавања и неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и 
коридора регулисаних корита; из тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у 
зонама речних долина, без претходних хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и 
за то потребних анализа, студија, идејних и генералних решења и друге за то неопходне 
техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је инвеститора да се обрати ЈВП 
„Србијаводе“, за дефинисање посебних услова; 

Уређење водотокова и заштита од великих поплавних вода реке Дрине и притока 

За водотоке на предметном подручју, с обзиром да се просторно својим положајем великим 

делом налазе у зонама  пољопривредног земљиша, даје се генерални услов да исте треба 

регулисати за меродавне велике воде вероватноће појава Q4% (уз могућност пријема и пропуста 

великих вода вероватноће појава Q2%). Међутим, код траса нерегуласаних водотокова, које у 

насељу пролазе кроз грађевинско подручје, због недостатка потребних података, непознавања и 

неизучености водног режима, те тако и немогућности одређивања појасева и коридора 

регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без 

претходног обезбеђења потребних хидролошких подлога и хидрауличких прорачуна, као и за то 

потебних анализа, студија, идејних и генералних решења и остале за то неопходне техничке 

документације.  

Коришћење водног земљишта  

 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). 
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 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). 

    Од значаја је нагалсити и имати у виду, да у оквиру обављања осалих активности, 
недозвољено 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. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

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 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. 

РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ:  

Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд плутajућих тeлa сa мaлим гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa 

зa стaлнo прeмeштaњe, a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњeи кaбину зa смeштaj oпрeмe и 

рeкрeaциoни бoрaвaк људи. Прoсeчнa вeличинa oвих сплaвoвa je 6,0 x 6,0м (мaксимaлнo jeднa 

eтaжa) a мeђусoбнa удaљeнoст 15 м. Нeoпхoднo je oбeзбeдити eвaкуaциjу чврстoг oтпaдa у зaлeђу. 

Зa сaнитaрнo упoтрeбљeнe вoдe кoристити мoнтaжнe сaнитaрнe чвoрoвe сa сaмoрaзгрaдњoм. 

КУПАЛИШТЕ (К) 

У оквиру зоне купалишта (оријентационо графички дефинисано три локације уз Дрину) могуће је 

постављање објеката који су у функцији основне намене и који су сезонског карактера. Заједно са 

туристичко-рекреативним зонама у залеђу чине интегралну целину. 
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СOJEНИЦE (БAРAКE) (С) 

Сojeницe (бaрaкe) су дрвeни oбjeкти уз oбaлу или изнaд вoдe, рeкрeaтивнe нaмeнe, пoдигнути нa 

стубoвe рaди зaштитe oд пoплaвa Дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг урбанистичког плaнa или Прoгрaмa 

пoстaвљaњa oбjeкaтa, ниje дoзвoљeнa дaљa изгрaдњa. Пoстojeћe лoкaциje сe мoгу кoристити уз 

прeтхoднa oгрaничeњa и смaњeњa, уз унaпрeђeњe зaштитe oкoлинe и зaштитe вoдe oд зaгaђeњa.  

Спратност сојеница/барака је максимално П+Пк а највеће дозвољене висине од 7,0м. 

Приликом уређења ове зоне неопходна је реконструкција и дање формирање зелених површина, 

као и уређење купалишта. 

Стaтус сојеница/барака ћe сe дeфинисaти пoсeбнoм oпштинскoм oдлукoм.  

Oпштинскoм oдлукoм сe дeфинишу и услoви зa пoстaвљaњe других oбjeкaтa нa вoди (брoд-

рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви и сл).  

Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и намене које обухватају водопривреду и  улов рибе на рекама и 

вађење шљунка и песка(уз сагласност и услове надлежног водопривредног предузећа и других 

служби и предузећа, поштујући важеће прописе из ове области). 

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.). 

 

 

 

3.3. Извод из Плана детаљне регулације за изградњу далековода 110 KV Љубовија - државна 

граница Босна и Херцеговина 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Подела простора плана на посебне зоне 

У граници планског обухвата, дуж трасе планираног далековода, не формирају се посебне целине 

већ се успостављају следеће посебне зоне/појаси : 

1) Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу, 

превентивног, техничког обезбеђења инсталације далековода и заштите окружења од могућих 

утицаја далековода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса дуж 110kV 

далековода износи 60,00м (2x30,00м) од осе далековода. Спољне границе заштитног појаса 

представљају уједно и границу планског обухвата, осим у делу грађевинског подручја намењеног 
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породичном становању (ТНЦ 4) и комерцијалним објектима и услугама(ТНЦ 10), где су планом 

обухваћене целе катастарске парцеле. 

2) У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна правила 

коришћења и правила уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода дефинисан 

је као ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина извођачког појаса дуж 110kV далековода износи 10,00м 

(2x5,00м) од осе далековода. У оквиру њега се врши изградња стубова далековода.  

3) Ван коридора далековода, планом је обухваћен део грађевинског подручја планираних намена: 

породично становање и комерцијални објекти и услуге, а до целих катастарских парцела.  

Правила коришћења простора по посебним зонама 

Уређење и коришћење простора дуж трасе далековода засновано је на техничким захтевима 

(изградње и експлоатације) далековода, условима јавно-комуналних предузећа, заштити 

непосредног окружења и, посебно, заштити животне средине.  

Правила коришћења простора у коридору далековода одређена су на следећи начин: 

- Заштитни појас далековода 

У заштитном појасу се без промене власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује 

привремена службеност пролаза за време трајања радова и успоставља трајна обавеза 

прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код 

планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пренамену земљишта. 

Заштитни појас омогућава превентивно, техничко обезбеђивање функционисања 

електроенергетског објекта, далековода и заштиту окружења од могућих утицаја далековода.  

- Извођачки појас далековода  

У оквиру извођачког појаса, обезбеђен је простор за изградњу стубова (према техничкој 

документацији), трајна службеност пролаза, за време планирања и пројектовања, за потребе 

извођења радова, постављање инсталације далековода, надзор и одржавање инсталација 

далековода. Далековод ће се градити у складу са Законом о планирању и изградњи. 

3.4. Извод из Плана детаљне регулације за изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук, 

општина Љубовија 

Инжењерско-геолошки услови изградње 

У геоморфолошком погледу десна обала подручјe регулационог Плана припада алувијалној или 

инундационој равни реке Дрине, која је код Љубовије широка око 200 m, са котама терена пре 

насипања од 170-173 mnm, са благим нагибом ка речном кориту, док лева обала реке Дрине 

(Братунац) припада најнижој речној тераси, са котама терена око 174-175 mnm. Кота обале корита 

реке Дрине износи око 168.80 mnm. Граница инундационе равни према алувијалној тераси Дрине 

на левој обали (Братунац) углавном је јасно изражена - терасним (обалним) одсеком висине око 5.0 

m. Изградњом магистралног пута М19.1 Зворник-Љубовија на десној обали Дрине, када је простор 

око саобраћајница насут до коте 175.90 mnm, нестала је природна граница алувијона. Ток Дрине на 
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анализираном делу терена изразито је меандарски, због чега се у речном кориту не врши 

акумулација материјала. 

Дебљина алувијона испод самог корита реке Дрине варира од 1.5-3.0 m, а на појединим местима 

ближе левој обали дебљина је испод 1.5 m или делимично изостаје у профилу корита (уочава се, да 

зависно од нивоа воде у кориту реке Дрине, ''гребени'' изграђени од шкриљаца местимично 

''штрче'' изнад нивоа воде). Десна обала реке Дрине (Љубовија) припада зони плављења, која су 

нарочито интензивна за време високих вода. 

Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру 

Новопланирану саобраћајницу предвидети за двосмерни саобраћај, са почетком стационаже на 

страни Републике Србије од државног путу I б реда Љубовија – Зворник). 

Хоризонталне елементе пута одредити за рачунску брзину од 60 km/h. 

Попречни профил пута и моста дефинисати следећим елементима попречног профила: 

 две коловозне траке ширине 2 x 3.25m укупно 6.50m; 

 две ивичне траке ширине 2 x 0.25m укупно 0.50m; 

 две пешачке стазе ширине 2 x 1.75m (са заштитним размаком) укупно 3.50m; 

 две бициклистичке стазе ширине 2 x 1.70m (са заштитним размаком) укупно 3.40m; 

 минимална ширина попречног профила пута је 13,90 метара; 

 бициклистичке стазе одвојити од коловозних трака издигнутим ивичњацима димензија 

18/24, а заштитна ограда бициклистичке стазе планирати висине мин.1,20m. 

Да би се омогућило евентуално чекање возила, предвидети два проширења на територији 

Републике Србије. Прво на путу Љубовија – Зворник, уз десну саобраћајну траку, на стационажи од 

km 0+000 до km 0+125, за три возила, а друго на прилазној саобраћајници мост, и то уз десну траку 

за два возила, на стационажи km 0+058,72 до стационаже km 0+153,24. 

Правила за изградњу моста на реци Дрини 

Од стационаже km 0+159.33, планираног приступног пута, до стационаже km 0+386.45, крај моста, 

планиран је бетонски мост дужине око 227.12m, и ширине приближно 13.90m.  

Планирати ширине коловозних трака на мосту 2*3.5m =7.00m, две пешачке стазе ширине по 1.75m, 

две бициклистичке стазе ширине по 1,0m, и две заштитне траке уз коловоз ширине по 70.0cm.  

Предвидети и уградити заштитне ограде висине 1.2m, како према коловозу тако и према 

спољашњим деловима моста . 
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4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА 

ОГРАНИЧЕЊА 

4.1. Опис подручја 

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. Подручје Плана 

припада приобаљу око ушћа Љубовиђе у Дрину, оно је проходно и приступачно. Обухвата 

просторну целину између Дрине, простора Новог моста преко Дрине, простора око државног пута 

Iб реда. Ову целину претежно чине пољопривредне површине.  

Кроз подручје пролази магистрални пут М-19 север-југ, деоница Мали Зворник-Љубовија-Бајина 

Башта који се укључује у шире магистралне саобраћајнице. Уз саобраћајницу се налазе објекти 

претежно комерцијалне намене. Од инфраструктурних водова планирана је изградња далековода 

110 KV. 

4.2. Начин коришћења простора 

План обухвата постојеће пословно-стамбене капацитете, као и земљиште намењено за изградњу 

туристичко-рекреативних садржаја уз обалу Дрине. Највeћи проценат заузимају неизграђене 

површине, већином пољопривредне намене. Објекти се налазе на регулационој линији или су 

удаљени од ње до 3м. Средњег су бонитета, спратности до П+2. Простор је слабо опремљен 

урбаним мобилијаром. Осветљеност је на већем делу простора добра, осим у приобаљу, где 

простор није довољно осветљен.  

4.3. Основна ограничења 

Евидентан је проблем неуређености градског грађевинског земљишта, инфраструктурна и 

комунална неопремљеност туристичко-рекреативне зоне и уситњеност парцела, што онемогућује 

изградњу путева, нових и реконструкцију постојећих објеката. 

Ограничење представља и квалитет саобраћајне мреже, односно стање општинских 

некатегорисаних путева, коју су неасфалтирани и неодговарајуће ширине (регулације) и нелегално 

прикључени на државни пут Iб реда. 

Ограничење за реализацију функција и садржаја представљају и заштитни коридори далековода 

110 KV, заштитна зона водотокова, реке Дрине и Љубовиђе и заштитна зона државног пута. 
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5. АНАЛИЗА РЕСУРСА – Атлас ресурса развоја 

Детаљна анализа постојећег стања извршена је кроз каталошке листове ресурса подручја које је у 

обухвату Плана. Они представљају личну карту подручја и сваког блока понаособ.  

 

Слика 4 Графички приказ каталошког листа 

Сви каталошки листови ресурса, чине атлас ресурса који представља аналитичко-документациону 

основу Плана. 

6. АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА – Атлас потенцијала развоја 

Анализа просторних потенцијала (и повољних и неповољних) извршена је у виду каталошких 

листова потенцијала подручја које је у обухвату Плана. Потенцијали су представљени кроз намене, 

претежне, пратеће и допунске. 

Подручје је подељено на зоне према претежним наменама, а затим и на блокове према 

предложеном саобраћајном решењу. 
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7. МОДЕЛИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА – моделске опције физичке изградње 

простора 

Моделске опције физичке изградње простора представљају четири могућа модела начина уређења 

простора и могућих начина креирања амбијенталних целина. Произашле су из претходно 

дефинисане основне и секундарне мреже путева, блоковске поделе, као и регулације и нивелације. 

Сваки од три модела прати одређени концепт и примењује га на целом простору производне зоне. 

Модели физичке изградње могу се применити у целости на простор или се више модела може 

комбиновати. 

На основу предложеног програма дистрибуције функција и садржаја, као и анализираних 

потенцијала и вредности простора и анализираног постојеће стање, предлажу се следећа три 

модела развоја простора: 

• модел на принципу ''град у граду'' 

• модел на принципу „вртног града”, 

• модел на принципу „воденог града”, 
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8. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

8.1. Општи циљеви израде Плана 

Основни програмски циљ доношења Плана је стварање планског основа и услова за изградњу на 

подручју дела туристичко рекреативне зоне са десне стране државног пута Iб реда бр. 28 и стварање 

услова за комунално опремање простора неопходном инфраструктуром – саобраћајном и 

комуналном инфраструктуром према усвојеним планским документима вишег реда и развојним 

стратегијама. Планом детаљне регулације неопходно је дефинисање просторне алокације и 

реалокације објеката, која ће највише одговарати конкретним условима за коришћење просторних 

јединица (туристичка зона, зона спортско-рекреативних површина, викенд зона, коридори 

инфраструктурних инсталација и објекти) 

Општи, програмски циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: 

 Спровођење одредби Просторног плана општине Љубовије којим је дефинисана намена 

простора, као и одредби Плана генералне регулације, 

 Дефинисање регулационе линије, 

 Утврђивање планских решења коришћења, уређења и заштите простора, 

 Усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену, 

 Дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом и прописима, 

 Дефинисање правила уређења и правила грађења, 

 Дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

8.2. Посебни циљеви 

 Креирање просторних услова за развој савремене туристичко-рекреативне зоне са свим 

садржајима који се могу јавити у туристичко-рекреативном парку, 

 Развој одговарајуће саобраћајне и техничке инфраструктуре; Инфраструктурно и комунално 

опремање подручја Плана ради одговарања на захтеве заинтересованих инвеститора и даљег 

привлачења инвестиција, 

 Омогућавање физичке структуре (реконструкција постојеће и изградња нове физичке 

структуре, развој одговарајуће саобраћајне и техничке инфраструктуре), 

 Унапређење функционалне структуре (реструктуирање постојећих и формирање нових 

делатности, као и развој комплементарних делатности), 

 Стварање повољне пословне инвестиционе климе и искоришћење саобраћајних 

потенцијала (близине државног пута Iб реда), 

 Подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање и привлачење нових инвестиција, 

 Креирање нових радних места и смањење стопе незапослености, 

 Креирање обликованог визуелно-естетског, препознатљивог туристичко-рекреативног 

парка (постизање препознатљивости и естетике простора туристичко-рекреативних 

комплекса), 

 Креирање еколошки и социолошки одрживог туристичко-рекреативног парка, 
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9. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

9.1. Планирана претежна намена површина 

Позиција туристичко-рекреативне зоне у Љубовији, њен карактер и очекиван значај за развој 

насеља, општине и региона, условили су начин дистрибуције и организације садржаја. Такође, 

тренутна позиција, у којој нису познати конкретни садржаји који ће се градити на датом простору, 

утицала је на начин формирања дистрибуције функција, као и тежња да план буде окренут тржишту, 

динамичан и флексибилан, и усклађен са променама које се дешавају током времена. 

Потенцијалне функције и садржаји простора су издељени у три категорије у зависности од њихове 

доминације и значаја у простору и интеракције са другим садржајима: 

 претежне (основне) намене, 

 допунске намене и 

 пратеће намене. 

Претежна намена на подручју Плана је туризам/рекреација. 

Пратећа и допунска намена: објекти комерцијално-услужних делатности, објекти услужно-

сервисног карактера, трговински објекти и сличне делатности. У зони се као пратеће и допунске, 

компатибилне намене, могу јавити и: објекти јавних служби, становања, јавно зеленило, централне 

и комерцијалне делатности и сервисне зоне. 

Основне намене су првобитно дефинисане кроз шеме матрица. Матрице подразумевају 

формирање односно груписање одређених намена, функција и садржаја. Различитим садржајима 

и њиховим мећусобним комбиновањем формирају се нове просторно функционалне целине. Први 

корак у формирању матрица представља дефинисање основних намена. Основне намене су: 

 туризам и угоститељство, 

 центри, 

 спорт и рекреација, 

 становање. 

Поменуте претежне намене су равноправне и њиховим даљим рашчлањивањем и међусобним 

преплитањем се добија целовити приказ дистрибуције истих у простору. У даљој разради за сваку 

претежну намену врши се одабир садржаја и функција који је ближе одређују и дефинишу. 

Табеларним приказом се свака претежна намена рашчлањује на примарну и секундарну поделу 

према функцији односно садржају. На такав начин се добија шема из које је могуће касније 

одредити и применити претежне, пратеће и допунске намене на нивоу зона. 

У наредном делу су приказане основне намене и њихово даље рашчлањење. 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (ЗАБАВА) 

 Угоститељско-смештајни (мотели, хотели, пансиони, ресторани, кафане, кафићи, локали, 

дискотеке и клубови уз саобраћајницу); 
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 Пословни туризам (конференцијски, конгресни); 

 Туристичко-рекреативни садржаји (Водени (речни): кућице за издавање (сплавови), плаже-

купалишта, кампови, рекреација на реци, спортски риболов;) 

ЦЕНТРИ 

 Централне јавне службе (социјалне, здравствене, образовне...); 

 Комерцијално-услужни (ресторани, кафеи, маркети, продавнице, трговинске радње, 

дискотеке и клубови уз саобраћајницу); 

 Пословно - управни (политички, административни, управни објекти, маркентишки центри); 

 Културно-едукативни (културно-образовни, научно-истраживачки) са лабораторијама, 

изложбеним просторијама, галеријама, образовним институцијама (факултети, школе, 

курсеви), центри за подстицај креативних идеја; 

 Мултифункционални центри (централни, комерцијално-услужни, пословно- управни, 

културно-едукативни садржаји); 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 Зелене површине (паркови, уређене парковске површине, заштитно зеленило (смањење 

буке, заштита од сунца, ветра), зелене површине у склопу производно-пословних комплекса); 

 Спортске површине (терени, пологони, затворени терени-балони за различите врсте 

спортова) Као посебан вид-спортске површине у склопу производно-пословних погона за 

одмор, рекреацију и дружење запослених); 

 Рекреативне површине (купалишта, базени, риболовачке, пешачке стазе, стазе за трчање са 

меком подлогом); 

СТАНОВАЊЕ 

 Породично (до 4 стамбене јединице, слободностојећи објекти, објекти у прекинутом и 

непрекинутом низу) 

 Вишепородично (5 и више стамбених јединица - слободностојећи објекти, објекти у 

прекинутом и непрекинутом низу) 

 Мешовито – становање са пословањем (објекти породичног и вишепородичног становања 

са пословањем) 

9.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране бруто развијене 

грађевинске површине 

Максимална висина објекта и спратност објеката је одређена индексом изграђености. 

Висина објеката може ићи све док је у оквиру дефинисаног максималног индекса изграђености. 

(слободна висина објекта) 

Индекс изграђености од 1 до 3,5; 

Индекс заузетости земљишта 50%; 
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Процена максималне бруто развијене грађевинске површине; од 1631700 м² до 3450000м ² на 

подручју Плана. 

Минимални проценат, зелених површина на парцели: 

 Парцела од 0,5 до 1 ha 15% 

 Парцела од 1 ha до 5,0 ha 25% 

 Парцела преко 5,0 ha 35% 

Саобраћајне и паркинг површине могу да заузму до 20% парцеле; 

10. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА  

 Инфраструктурно опремљено грађевинско земљишта туристичко-рекреативне зоне. 

Уређено земљишта неопходном комуналном инфраструктуром укључујући мрежу 

саобраћајница, водоснабдевање, каналисање отпадних вода, електромрежу, 

телекомуникациону мрежу; 

 Адекватно утврђене намене и размештај садржаја, димензионисани потребни капацитети - 

спречавање нарушавања простора. 

 Саобраћајно повезано подручја са државним путем IБ реда бр. 28 и са аутопутем. 

 Обезбеђене разноврсне понуде локација различитих величина у циљу адекватног 

коришћења земљишта и задовољења потреба инвеститора; 

 Унапређени постојећи стамбени, комерцијално-пословни и остали садржаји и реализовани 

нови (реструктуиране постојеће и формиране нове делатности, као и развијене 

комплементарне делатности); 

 Креиран економски, социјално и еколошки одржив туристичко-рекреативни парк-град са 

свим садржајима које поседује прави град: стамбеним, туристичко-угоститељским, 

трговинским, пословним објектима, научно-едукативним и културолошким објектима, 

централним садржајима, садржајима јавних служби, зеленим површинама; 

 Креирана повољна пословна, инвестициона клима и привлачење директних страних и 

домаћих инвестиција на уређеном, и комунално опремљеном грађевинском земљишту и 

креиран амбијент за успешно пословање који ће локалну привреду учинити конкурентнијом. 

 Подизање нивоа атрактивности насеља за инвестирање, са циљем искоришћења 

саобраћајних потенцијала (близине државног пута Iб реда) и потенцијала реке Дрине и 

Љубовиђе и привлачења нових инвестиција; 

 Покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних садржаја, сагласно 

принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања конкуретности и 

унапређења индентитета општине Љубовије уз поштовање принципа уређења, коришћења и 

заштите простора. 

 Креирање нових радних места и смањење стопе незапослености и сиромаштва у општини 

Љубовије; Нове могућности запошљавања биће понуђене локалном становништву што ће 

побољшати животни стандард и квалитет живота; 

 Остварење позитивног утицаја на општине у окружењу, отварањем нових радних места и 

запошљавањем радника и из суседних општина; 
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 Равномернији развој и смањење регионалне неједнакости јачањем постојећих и 

формирањем нових пословних зона  

 Економска добит свих актера (локалне самоуправе услед инвестиција, инвеститора и 

власника неизграђеног земљишта-парцела, радно способног становништва). 

 Дефинисан и осмишљен туристичко-рекреативни парк као економска целина од кључног 

значаја за економски развој Љубовије (јачање економије и повећање животног стандарда 

грађана); 

 Дефинисан и осмишљен туристичко-рекреативни парк као визуелно и естетско обликован и 

препознатљив индустијски комплекс; 

 Дефинисан и осмишљен еколошки одржив туристичко-рекреативни парк. 


