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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ПРЕМА РЕЦИ 

ДРИНИ У НАСЕЉУ ЦРНЧА 

- Елаборат за рани јавни увид – 

 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. УВОД 

 

Изради Плана детаљне регулације за изтрадњу канализационе мреже, постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и приступних саобраћајница према реци Дрини у 

насељу Црнча, општина Љубовија (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за насеље Црнча, општина Љубовија (на основу претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Љубовија) на седници одржаној дана 

28.04.2021. године. 

Иницијативу за израду Плана покренула је Општина Љубовија у циљу стварања 

планског основа за изградњу канализационе мреже и одвођење свих отпадних и атмосферских 

вода са подручја насељеног места Црнча и њихово квалитетно пречишћавање у постројењу и 

спречавање изливања отпадних вода ван система постројења, а све у циљу унапређивања и   

заштите животне средине. 

Пре доношења одлуке о изради плана урађена је студија процене стања канализационог 

система на територији општине Љубовија, као и допуна студије процене стања постојећег 

канализационог система на територији општине Љубовија број 2021-7 од 21.06.2021. године. 

 

Правни основ за израду Плана садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 

одлука УС , 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 др. Закон 9/20 и 52/21) 

 Правилник о садржини начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19) 

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације за насеље Црнча, општина Љубовија на 

седници одржаној дана 28.04.2021. године. 

 

 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 

Границом плана обухваћен је део територије насеља Црнча, као и део КО Селанац 

дефинисан: обалом реке Дрине са јужне стране, на северу делимично изнад Државног пута 

број 144 Мали Зворник - Љубовија на западу са границом КО Велика Река и на истоку 

непосредно поред границе са КО Селанац укључујући Крупинску реку и асфалтни пут ка 

Мајдану.  

Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 258 ha. Коначна граница 

утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. Дужина канализационих колектора 

је око 13.474,00. 

За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге:  

 орто-фото снимак,  

 дигитална топографска карта Р 1:5000.  

Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 

Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: "Шира ситуација са границом 

обухвата". 
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

Просторни  план  општине  Љубовија („Службени  лист општине  Љубовија“, број: 4/12) 

 

Плански основ за израду и доношење Плана представљају: 

 

 Просторни план општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија “бр. 4/12) (у 

даљем тексту: Просторни план), 

 Претходна студија оправданости сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода на 

територији општине Љубовија из 2006. године, 

 Студија процене стања постојеће канализационe мреже на територији општине Љубовија 

из 2018 и допуна из 2021 године у којој постоје дефинисане трасе кнализационог колектора 

на територији Катастарске општине Црнча. 

 

У обухвату плана за насеља Црнча у складу са просторним  планом  општине  

Љубовија се налазе следеће целине: зона ТЦ2 - зона становања на индивидуалним 

пољопривредним економијама,  ТЦ 14: заштитно зеленило, зона ТЦ 17 – пољопривредно 

земљиште, затечена и сезонска  домаћинства, зона ТЦ 18 - шумско земљиште, ТЦ 19 - 

приобаље и водене површине и ТЦ 20 – инфраструктурни објекти и коридори.  

 

 
Слика 1. Извод из Просторног плана - "Планиранa намена површина" 

 

У зони ТЦ2 - зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама, 
предвиђена је изградња стaмбeних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, 

стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe 

пoслoвнe jeдиницe,пoслoвних и пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa 

зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење кућишта појединих 

домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и пoвршинa зa 

спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa. 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 je дoзвoљeнa изгрaдњa 

угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa уз обезбеђене услове заштите од буке и 

других штетних утицаја на околину. 

Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo 

пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo 

пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то 

дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe. 
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Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40 м од регулације улице, 

сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано 

урбанистичким планом. Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели (40-150м од 

регулације улице) су: 

- стoчнe стaje (живинaрници, свињци, гoвeдaрници, oвчaрници, кoзaрници), испуст зa 

стoку, ђубришнe jaмe-ђубриштa, пoљски клoзeти и др., 

- oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, 

мaгaцини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл., 

- пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, мaгaцини хрaнe, 

oбjeкти нaмeњeни исхрaни стoкe и сл. 

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa предвиђено је да се изда Локацијска дозвола на основу 

одредби Просторног 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. 

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: Решавање 

проблема одвођења атмосферских и изворских вода; Регулисање корита водотока; Комунално 

опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења 

отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); Поштовање услова заштите животне средине 

и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне зоне и растојања између објеката), 

код постављања економских објеката; Изградња и реконструкција мостова, асфалтирање 

путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; Формирање и 

уређење других јавних површина; Евентуалне локације привремених објеката на јавним 

површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. Зa изгрaдњу oвих 

oбjeкaтa обавезна је израда планова детаљне регулације ако је потребно утврдити јавни 

интерес, односно израда Урбанистичких пројеката ако је интерес утврђен. 

На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним 

пољопривредним економијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна 

производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл. 

 

ТЦ 14: Заштитно зеленило се може подизати унутар и ван грађевинског реона. 

Зeлeнe кoридoрe je мoгућe пoстaвити дуж oбaлe Дрине, дуж сaoбрaћajницa, дуж вoдoтoкa. 

Будућa мрeжa пeшaчких и бициклистичких стaзa трeбa дa кoристи пoстojeћe кao и плaнирaнe 

зeлeнe кoридoрe. Кoд рeкoнструкциje пoстojeћих кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти 

зeлeнe кoридoрe у пoстojeђим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe и увaжaвaти прaвцe 

пeшaчкoг и бициклистичкoг крeтaњa. Зaштитни путни пojaс oзeлeнити. 

ШУМE: Пoд шумaмa сe пoдрaзумeвa зeмљиштe пoвршинe прeкo 5 aри кoje je oбрaслo 

шумским дрвeћeм. Нoвe шумe пoдизaти нa тeрeнимa угрoжeним eрoзиjoм, нa зeмљиштимa 

лoшиjих бoнитeтних клaсa (VI и VII), у вoдoзaштитним зoнaмa и другим планом oдрeђeним 

пoдручjимa. При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих шумa сa прeтeжнo рeкрeaциoнoм 

функциjoм вaжe слeдeћи принципи: функциoнaлнo рaсчлaњaвaњe, приступaчнoст и врстa 

вeгeтaциje. 

ПOСEБНИ ЗEЛEНИ КOМПЛEКСИ: Пoд пojмoм пoсeбних зeлeних кoмплeксa 

oбухвaћeнe су бoтaничкe бaштe, зooлoшки вртoви, aрбoрeтуми, рaсaдници, излoжбe цвeћa које 

је могуће организовати на територији Плана. 

ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ ГРOБЉA: Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су 

њихoв сaстaвни дeo: дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo 

изoлaциoнo зeлeнилo. Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на 

основу овог Плaнa, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa 

урбaнистичкoг прojeктa. 

 

Зона ТЦ 17 – пољопривредно земљиште, затечена и сезонска  домаћинства. У 

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

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

катастарске 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. 

 

Зона ТЦ 18 - шумско земљиште, Шумско подручје обухвата шуме у државној и у 

приватној својини. Шумама у државној својини, које су обухваћене шумским подручјем, 

газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама. 

Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања 

приватним шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „ 

Србијашуме “. Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса 

и производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, 

економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање 

производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере 

(биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, 

које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање 

квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају 

највећу економску вредност и могу постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме 

ће се створити и потребни услови за успешну производњу крупне дивљачи. 

Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према топографској карти. 

Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим 

случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је 

изградња дозвољена; у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. 

Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме. 

 

ТЦ 19 - приобаље и водене површине, 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 
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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. 

 

ТЦ 20 – инфраструктурни објекти и коридори. Инфраструктурни објекти и коридори 

се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Зoнe инфрaструктурних кoридoрa 

нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe 

и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa 

нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe 

сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката 

висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у прeдхoднoм стaву. 

 

 Спровођење Просторног плана општине Љубовија предвиђено је да се врши у 

складу са Просторним планом Републике Србије 2010.-2020. ("Сл. гласник РС" бр. 88/10) и на 

основу постојећих планских докумената нижег реда који нису у супротности са решењима 

Просторног плана. 

За делове у којима не долази до промене регулације, спровођење се врши директно на 

основу Правила уређења и Правила грађења дефинисаних Планом чији су саставни делови 

графички прилози "Шематски приказ уређења насељених места", тј. на основу Извода из 

Плана, 

Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева 

добијање Локацијске дозволе за сваку грађевинску парцелу. 

За делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена регулације и 

утврђивање јавног грађевинског земљишта врши се израда Планова генералне регулације и 

Планова детаљне регулације, за насеља Црнча се препоручује израда ПГР-е, а обавезна је 

израда ПДР-е за сва планирана викенд и туристичка подручја уз реку Дрину. Планови детаљне 

регулације могу да се раде и за: све објекте и мреже примарне инфраструктуре и комуналних 

објеката на подручју Општине која је дефинисана Просторним планом, или за коју се, услед 

до сада непознатих техничких и функционалних потреба, иста није Планом дефинисала, или 

се стекну технички услови да се планиране трасе рационалније дефинишу (трансфер станице, 

рециклажна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за коришћење 

обновљивих извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је и у свим зонама 

у којима се за то укаже потреба, у складу са дефинисаним наменама Плана. 

До израде и усвајања ПГР-а или ПДР-а на предложеном грађевинском подручју насеља 

Црнча, примењиваће се правила уређења и грађења из ППО, која се односе на ово подручје. 
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3.1. Планске условљености из студије процене канализационе мреже 

 

Урађена је студија процене стања постојеће канализационe мреже на територији 

општине Љубовија из 2018 и допуна из 2021 године у којој постоје дефинисане трасе 

кнализационог колектора на територији Катастарске општине Црнча. 

 

 

 
 

Слика 2. Извод из студијe оправданости сакупљања, пречишћавања и одвођења 

отпадних вода - "Планирани канализациони колектори" 

 

Насеље Љубовија има изграђену канализациону мрежу којом се санитарно-фекалне 

отпадне воде и део атмосферских отпадних вода евакуиште без пречишћавања у оклне 

водотоке и то у реке Љубовиђу и Дрину. У складу са претходном планском (ГП Љубовија) и 

пројектоном документацијом (Генерални пројекат канализационе мреже насеља Љубивија – 

„Balby Internacional“, предузеће за инжењеринг, пројектовање и извођење, Београд  2004, у 

наредном планском периоду требало би приступити изградњи примарних канализационих 

колектора, предвиђених за прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода, које се сада на 

више локација дирекно изливају како у реке Љубовиђу и Дрину и постојеће јазове и  

вододерине. Конфигурација терена и економски услови, определили су даљу концепцију 

развоја канализационе мреже насеља као сепарациони систем. Употребљене воде ће се 

скупљати и евакуиасати фекалном канализационом мрежом до локације опредељене за 

изградњу постројења за печишћавање отпадних вода, а атмосферске воде ће се отвореним 

каналима и риголама сакупљати и евакуисати у околне реке, јазове и вододерине. 

ПП-ом је констатовано да је неопходна изградња нове мреже. Циљ   израде  ПДР  

насеља  Црнча   за  наведени   обухват  простора  је   изградња  канализационе   мреже   и   

одвођење   свих  отпадних   и  атмосферских   вода  са  подручја  насељеног  места   Црнча  и  

њихово  квалитетно  пречишћавање   у   постројењу  и  спречавање  изливања  отпадних  вода   

ван   система  постројења , а  све  у  циљу  унапређивања  и   заштите   животне  средине . 

        Локација постројења МППОВ - Црнча, предвиђена је на десној обали реке Дрине 

(низводно) на кат.п.бр.2930/1 и 2930/2 К.О.Црнча, а траса колектора паралелно са путем 

Љубовија – Мали Зворник од катастарске општине Селенац до самог постројења, већим делом 

између пута и реке Дрине . 

        С обзиром да се Студија процене стања постојећег канализационе мреже на територији 

општине Љубовије рађена 2018.године, а допуњен 2021.године, ослања на Главни пројекат са 

Претходном студијом оправданости сакупљања, пречишћавања и одвођење отпадних вода на 

територији општине Љубовија рађене 2006.године, узети у обзир да су се капацитети отпадних 

вода променили или ће се променити, као и само постројење (технологија свакодневно 

напредује и треба се прилагодити бољем и дуготрајнијем решењу). 

         На подручју читаве општине, планирано је 22 засебна система од којих је један у Црнчи, 

планираног капацитета 2х500ЕС. 
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         Уз максимално поштовање постојеће канализационе мреже, потребна је реконструкција 

и изградња нових деоница, тако да служи и за прикупљање атмосферских вода. Загађивачи из  

насељених места су: становништво и привредни објекати. 

          Студијом је закључено да треба усвојити СБРц систем због најниже инвестиционих и 

експлоатационих трошкова и могућности билошког уклањања нутријената применом 

нитрификационо-денитрификационих процеса.          

          Решење мора садржати приказ планиране концепције простора до кога се доводе све 

отпадне воде са подручја насељеног места Црнча и њихово квалитетно пречишћавање у   

постројењу  и  спречавање  изливања  отпадних  вода   ван   система  постројења , а  све  у  

циљу  унапређења  и   заштите   животне  средине, са обавезним приказом и навођењем само 

оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су 

неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за 

пројектовање и прикључење. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

4.1. Постојећа планска документа 

 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 

 

Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 

 

4.2. Постојеће коришћење земљишта 

 

У постојећем стању у обухвату Плана издвајају се следеће намене: 

  

- површине за становање,  

- површине за објекте и комплексе јавних служби,  

- заштитно зеленило и шумско земљиште   

- неизграђено земљиште,  

- викенд зоне 

- приобаље и водене површине 

- мрежа саобраћајница - (ДП II реда бр.144 и некатегорисани путеви) 

- површине за инфраструкрурне објекте и комплексе 

- површине за спортеске објекте и комплексе 

 

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: 

"Постојећа намена површина" Р 1:10000. 

 

Површине јавних намена су:  

 

- површине за објекте и комплексе јавних служби,  

- заштитно зеленило и шумско земљиште   

- приобаље и водене површине 

- мрежа саобраћајница - (ДП II реда бр.144 и некатегорисани путеви) 

- површине за инфраструкрурне објекте и комплексе 

- површине за спортеске објекте и комплексе 

 

Површине осталих намена су:  

 

- површине за становање,  

- неизграђено земљиште,  

- викенд зоне 

 

Површине за становање 

 

У обухвату Плана присутно је у основи становање на индивидуалним пољопривредним 

економијама у мањем обиму индивидуални стамбени објекти:  

Већи део стамбених објекта је позициониран непосредно поред Државног пута II реда 

бр.144, делимично узводно поред Крупинске реке и један део у брдовитијем делу насеља лево 

од Државног пута, посматрано у односу на правац Мали Зворник – Љубовија. 

Просечна величина катастарских парцела је око 1000м2, објекти на парцелама су 

углавном ближе Државном путу а делови парцела према реци Дрини се користе као 

пољопривредно земљиште. Део објеката је изграђена пре доношења прописа о изградњи а 

углавном је већина реновирана, адаптирана или дограђена без прибаљања дозволе за изградњу 

али, озакоњена у поступку легализације објеката. У насељу преовладавају приземни објекти 

као и објекти спратности П+1. 



9 

 

Скоро у сваком домаћинству уз стамбени објекат постоје и објекти за помоћ у 

пољопривредној производњи. 

Већи део објеката се налази у оквиру шематски приказаној граници грађевинског 

подручја за уређења сеоског насеља по Просторном плану. Намена површина унутар 

предложених грађевинских подручја насеља је претежно становање и није диференцирана или 

је тек у зачетку, те се у Шематским приказима насеља не дају графички границе типичних 

насељских целина. Правилима уређења и Правилима грађења за сваку типичну насељску 

целину дате су смернице за постепену диференцијацију приликом издавања локацијских 

дозвола, у складу са претежним стањем на терену. Зонама центара насеља се сматрати локације 

јавних објеката (школа, дом културе, месна канцеларија, амбуланта, црква) и минимално први 

круг парцела. 

 

Површине за објекте и комплексе јавних служби 

 

У обухвату Плана налази се објекат основне школе ОШ „ Петар Враголић “(око 50 

ученика распоређених у 4 одељења). У оквиру школског дворишта се налази и асфалтирани 

спортски терен за мале спортове. Сем четворогодишње основне школе у насеље нама других 

јавних служби. 

 

Постојеће површине за спортске објекте и комплексе  

 

У оквиру границе Плана налазе се неуређен фудбалски терен. Уз којег нема изграђених 

пратећих садржаја. 

 

Заштитно зеленило и шумско земљиште 

 

На предметном подручју нема плански подигнутих јавних зелених површина и шума.  

Вегетацију чине угари различитог стадијума сукцесије, појединачно дрвеће и групације 

дрвећа и приречни листопадни шибљаци посебно у дели са леве стране Државног пута из 

Правца малог Зворника. Најјужнији део подручја непосредно поред реке Дрине у тесном 

појасу око 20-так метара, покривају приобалана жбунаста и дрвенаста самоникла вегетација. 

Због периодичних плављења, понегде се налазе депресије, стално или периодично испуњене 

водом, обрасле акватичном самониклом вегетацијом.  

У оквиру постојеће главне саобраћајнице у зони Државног пута, зелене површине су 

неуређене и неодржаване. Зелене површине су делимично заступљене уз објекте 

индивидуалног становања на парцелама.  

У кориту реке Дрине су формирана мала острва или полуострва, обрасла врбовом 

шумом. Шума је настала природном сукцесијом, на периодично плављеном тлу острва 

насталом нагомилавањем речног наноса у кориту Дрине. Услед промене водостаја величина 

острва је различита. Ова острва или полуострва нису унета у катастар, а шума нема свог 

титулара, као што је и сама река Дрина на појединим деловима изашла из свог природног и у 

катастру евидентираног тока.  

 

Неизграђено земљиште 

 

У обухвату плана је доминантно заступљено пољопривредно земљиште што уједно 

представља значајну привредну делатност у којој се остварује добар део укупног народног 

дохотка Општине, а већи део становништва у Црнчи се бави пољопривредом. Од укупне 

земљишне површине на подручју Црнче већи део је у приватној својини. 

Структура коришћења пољопривредног земљишта у овом делу карактерише значајно 

учешће обрадивих површина. Подаци показују да се земљиште намењено за оранице и баште 

највише употребљава за житарице које си и доминантна пољопривредна култура. 

Важан ресурс и потенцијал Општине представља пољопривредно земљиште виших 

класа, којег на овом подручју има мало, тако да је стратешким мерама за његово уређење и 
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коришћење дат посебан значај. Пољопривредно земљиште треба да се користи за 

пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под 

условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту. Забрањено је коришћење 

обрадивог пољопривредног земљишта I, II, III, IV и V катастарске класе у непољопривредне 

сврхе. Обрадиво пољопривредно земљиште може се користити у непољопривредне сврхе само 

у следећим случајевима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту и то за подизање 

шума, вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту IV и V 

катастарске класе, по прибављеној сагласности Министарства, за експлоатацију минералних 

сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.), по прибављеној сагласности 

Министарства и ако је утврђен општи интерес, на основу закона. 

 

Викенд зоне 

 

На терену постоје индивидуални објекти за повремено становање, који су изграђени у 

непосредној близини или у самом заштитном зеленилу поред реке Дрине, без одговарајуће 

грађевинске дозволе. Није мали број надстрешница и летњиковца који се повремено користе 

у сврху пре свега спортског риболова а и као излетничка места, која су често посећивана и од 

љубитеља Дрине из других насеља и општина.  

 

Приобаље и водене површине  

 

Окосницу речног система у општини представља Дрина, и са својим притокама од којих 

је у нашем обухвату Крупинска река, утиче да се ово подручје издваја као богато водама, које 

нису адекватно искоришћене и заштићене. С обзиром, да брдско и планинско земљиште 

заузимају највећи део подручја ове општине и да су водотоци који се овде налазе искључиво 

бујичног карактера, ерозија 

земљишта је мање или више заступљена на свим речним сливовима; како овде тако и на 

подручју Општине Љубовија. 

У делу свога тока (од ушћа у реку Дрину), Крупинска река тече долином чија је ширина 

релативно мала а сливно подручје велико. На овом делу њено корито је делимично засуто 

бујичним наносом а пропуст испод Државног пута релативно мали и неадекватан. Постоји и 

поток Медаљ, који нема регулисано корито способно да прихвате своје велике воде са 

бујичним наносом. 

 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  

 

Црнча је насеља руралног типа са карактером варошице које гравитационо покривају 

села са нижим нивоом опремљености, које поред локалног, иема и шири функционални и 

развојни утицај у укупном подручју општинске територије. Својим историјским развојем, 

пограничном позицијом, створеним условима, природним потенцијалима и релативно 

високим нивоом урбанитета издвајају се у насеље са особинама блиским урбаном насељу. 

Према значају путна мрежа на подручју плана подељена је на следеће рангове 

саобраћајница: 

- државни пут II реда, 

- општински путеви и 

- некатегорисане насељске саобраћајнице 

 

Државни пут II реда број 144 1 (Државни пут I реда број 19.1) у обухвату плана 

подудара се са постојећим путним правцем Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта тако да се 

не планирају нови путеви овог ранга. 

Општински путеви представљају најважније саобраћајнице у насељеним местима, 

којима се најчешће насељски центри повезују са центрима насеља у окружењу или са 

саобраћајницама вишег ранга и преко ових саобраћајница на даље окружење и значајније 



11 

 

центре. Пут Крупински мост - Велики Мајдан - Селанац - Мачков Камен делом је у обухвату 

нашег плана и само је делимично асфалтиран. 

 Већина објеката у насељу има директан прикључак на Државни пут који уједно и 

претставља једини приступ изграђеним објектима. Саобраћајнице које омогућавају приступ ка 

еколошким целинама или пољопривредним и шумским комплексима представљају 

некатегорисане путеве, углавном су слабо развијене, настале су спонтано-неплански и 

прикључују се на Државни пут. Путеве овог ранга поред развоја путне мреже у смислу 

повећања укупне дужине општинских путева неопходно је унапредити и у погледу 

реконструкције основних елемената трасе, јер су ови путеви поред неасфалтираних деоница 

најчешће са неодговарајућим (малим) радијусима хоризонталних кривина и нерегулисаним 

одводњавањем коловоза. 

 

4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе 

(Постојећа инфраструктурна мрежа и објекти) 

 

Водоводна мрежа и објекти 
 

Прва фаза дугорочног развоја водоснабдевања претстављаће реконструкцију 

постојећег водоводног система у насељу Црнча, са водоводним системом општине Љубовија. 

Реконструкција, одржавање и опремање савремоним уређајима за праћење квалитета воде за 

пиће локалних и индивидуланих сеоских водоводних система, као и свакодевна контрола 

квалитета воде која се дистирбуира у том системима је приортет у наредном планском 

периоду. Предуслов за то је легализација тих система у правном смислу. Након тога могу се 

такви водоводни предати на одржавање одговарајућим стручним предузећима. У деловима 

насеља Црнче у којима до сада нису изведени системи за орагнизовано снабдевање водом, 

потребно је сагледати могућности за њихову изградњу а тамо где то није могуће, снабдевање 

водом ће се обавати са индивидуалних извора, односно бунара. 

 

Канализациони систем насеља 
 

Насеље Црнча нема изграђену канализациону мрежу којом би се санитарно-фекалне 

отпадне воде и део атмосферских отпадних вода могле евакуисати након пречишћавања у 

водоток реке Дрине. У складу са претходном планском (ГП Љубовија) и пројектоном 

документацијом (Генерални пројекат канализационе мреже насеља Љубивија – „ Balby 

Internaciona “, предузеће за инжењеринг, пројектовање и извођење, Београд 2004., у наредном 

планском периоду требало би приступити изградњи примарних канализационих колектора, 

предвиђених за прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода, које се сада на више локација 

дирекно изливају како у реке Љубовиђу и Дрину и постојеће јазове и вододерине. 

Конфигурација терена и економски услови, определили су даљу концепцију развоја 

канализационе мреже насеља као сепарациони систем. Употребљене воде ће се скупљати и 

евакуиасати фекалном канализационом мрежом до локације опредељене за изградњу 

постројења за печишћавање отпадних вода, а атмосферске воде ће се отвореним каналима и 

риголама сакупљати и евакуисати у околне реке, јазове и вододерине. 

У том смислу примарни циљ овог пројекта је изградњи примарних канализационих 

колектора, предвиђених за прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода и изградњу 

постројења за печишћавање отпадних вода. 

 

 

Постојећа електроенергетска мрежа и објекти  

 

Насеље Црнча располаже са једном трафо-станицом 10/04кV, као и  водовима 1кV који 

су уствари подземна и надземна ниско-напонска мрежа. Ниско-напонска ваздушна мрежа 

заступљена у насељу, је грађена на бетонским и дрвеним стубовима висине 9,0м. Највећи део 

ниско-напонске ваздушне мреже је изграђен на дрвеним стубовима. 
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Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти  

 

Постојећи симетрични и коаксиални подземни телефонски каблови су у претходном 

периоду делимично замењени оптичким кабловима. Постојећа телефонска централа на којој 

је прикључено насеље Црнча је у Узовници. Оптички телефонски каблови представљају 

окосницу за даљи развој телекомуникационог система на предметном подручју. Њихова 

позиција је уз Државни пут. Подручје је у обухвату базних станица мобилне телефоније као и 

у обухвату кабловског дистрибутивног система.  
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5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

ИЗГРАДЊЕ 

 

  

5.1. Заштита културног наслеђа 

 

Подручје у обухвату Плана, у складу са Просторним планом општине Љубовија 

(„Службени лист општине Љубовија“, број: 4/12), није утврђено за културно добро, не налази 

се у оквиру просторне културно историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се 

у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.  

 

5.2 Заштита природних добара 

 

Заштита природе заснива се на очувању природних добара и природних вредности које 

се исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо 

коришћење природних вредности и природних добара спроводи се у складу са Законом о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити 

животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о 

еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/10) и др.  

Заштићена природна добра задржавају свој статус заштите, функције и начин 

управљања и старања. Неопходно је испоштовати режиме заштите за свако наведено 

заштићено подручје. Режим заштите јесте скуп мера и услова којима се одређује начин и 

степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног прородног добра. 

Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће 

се посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 

складу са условима надлежних институција су:  

 Државног пута број 144 Мали Зворник - Љубовија са заштитним појасом и 

могућностима саобраћајног прикључка  

 Градња у заштићеној културно-историјској целини 

 Постојећи магистрални водовод Љубовија – Бела река, водно земљиште у обухвату 

реке Дрине,  ... (навести тачно који и навести уколико постоје издати услови 

надлежних ЈКП (за неки други плански документ) којим се планира њихово 

измештање/каблирање) 

 Стање животне средине   

 Градња у форланду реке Дрине 

 Постојећа изграђеност, парцелација неправилна  

 Општинска управа општине Љубовија није донела Решење о приступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана. 
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6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Циљеви израде Плана су:  

- изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, 

- Стварање планских могућности за трансформацију простора у централне функције, 

изградња викенд насеља на простор приобаља Дрине,  

- просторна и функционалана интеграција подручја у урбано ткиво – изградња нове 

примарне саобраћајне и инфраструктурне матрице,  

- дефинисање јавног интереса,  

- активирање и уређење зона природних ресурса увођењем спортско-рекреативних садржаја, 

и  

- унапређење животне средине према принципима одрживог развоја, санирање и 

оздрављење девастиране животне средине, итд.  

 

Циљ израде ПДР насеља Црнча за наведени обухват простора је изградња 

канализационе мреже и одвођење свих отпадних и атмосферских вода са подручја насељеног 

места Црнча и њихово квалитетно пречишћавање у постројењу и спречавање изливања 

отпадних вода ван система постројења, а све у циљу унапређивања и заштите животне 

средине. 

Општи циљ израде Плана је усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену, 

дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, дефинисање мреже јавне комуналне инфраструктуре, дефинисање правила 

уређења и правила грађења, процена потребних средстава за уређење површина јавне намене 

и изградњу јавне комуналне инфраструктуре и заштита животне средине и природних целина. 

Посебни циљ израде плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор, 

како би се избегло стихијско и планом нерегулисано коришћење земљишта на предметној 

локацији.  
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7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 

7.1. Планирана претежна намена површина 

 

Предложене планиране намене површина у обухвату Плана су:  

 

површине јавне намене: 

- површине за објекте и комплексе јавних служби,  

- заштитно зеленило и шумско земљиште   

- приобаље и водене површине 

- мрежа саобраћајница - (ДП II реда бр.144 и некатегорисани путеви) 

- површине за инфраструкрурне објекте и комплексе 

- површине за спортеске објекте и комплексе 

 

површине осталих намена:  

- површине за становање,  

- неизграђено земљиште,  

- викенд зоне 

 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: "Предлог 

планиране намене површина" (Р 1:1000). 

 

7.1.1.  Површине јавне намене 

  

Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 

 

Планом се задржава матична Основна школа ОШ „ Петар Враголић “у насељу Црнча, 

са леве стране Државног пута у правцу Љубовије, са капацитом од 50 ученика са радом у једној 

смени. У оквиру Планом дефинисаних намена, потребно је планирати нове објекте јавних 

служби, у складу са планираним бројем становника (око 2000): предшколску установу, 

здравствену установу, установу културу, објекти социјалне заштите итд. Оријентациона 

процењена површина земљишта намењеног за јавне службе примарног и стандардног нивоа, 

износи 5-8% од укупне површине Плана.  

Око свих јавних објеката и припадајућих гађевинских парцела (посебно у вези 

декоративног озелењавања); утврдити обавезу максималног уређења простора. Основу 

простора треба да чини добро урађен и негован травњак; озелењавање планирати по највишим 

стандардима са применом декоративних врста дендрофлоре, примењивати углавном 

аутохтоне врсте, избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.); 

 

Планирано заштитно зеленило и шумско земљиште   

 

На предметном подручју планиране су јавне зелене површине типа парка уз објекте 

јавних служби, зелених површина у приобаљу и заштитних зелених појасева. Парк већих 

размера није предвиђен на овом простору. 

Дуж обале Дрине и око рукавца планиране су зелене површине у приобаљу, које ће 

грађанима обезбедити директан приступ реци. У овој зони низводно, приобаље Дрине биће 

сачувано у природном облику, уз очување постојеће квалитетне вегетације и новим 

пошумљавањем претежно аутохтоним врстама дрвећа и шибља.  

У зонама предвиђеним за становање, треба планирати нове јавне зелене површине типа 

парка и парковски уређеног сквера, при чему је потребно обезбедити минимално 23 m2/ст. на 

300m ваздушном линијом од места становања (блока). Планиране зелене површине биће 

повезане у систем на локалном нивоу, формирањем траса дрвореда у регулацији планираних 

саобраћајница.  
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Постојећу, висико вредну дрвенасту вегетацију, у највећој могућој мери треба сачувати 

и уклопити у планско решење. У оквиру површина јавних и осталих намена потребно је 

планирати одговарајући проценат зелених површина у директном контакту са тлом, као и 

правила уређења сходно основној намени.  

 

Шуме  

 

Планира се очување и унапређење постојеће шуме уз Крупанску реку и у вишим 

деловима подручја у односу на Државни пут, као и санација постојећих и подизање нових 

шума у форланду дуж Дрине, низводно од ушћа Крупанске реке. 

 

Приобаље и водене површине 

 

Укидање канализационих испуста у рукавац и њихово повезивање на новопредвиђени 

канализациони систем.  

Ради заштите од високих вода, дуж обале Дрине, потребно је изградити делове насипа, 

поштујући меродавне коте одбране од поплава као и регулациону линију Дунава. Такође, 

потребно је обезбедити од плављења ниске делове обале, поштујући меродавне коте одбране 

од поплава. 

 

 

Планирана мрежа саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 

 

Планиране јавне саобраћајне површине  

 

Концепт уличне мреже заснива се делимично на Просторном плану допуњен 

нвопланим саобраћајницама. Простор који је предмет овог Плана, правцем запад-исток 

пресеца Државни пут која има улогу главне и једине регулисане саобраћајнице у насељу.   

Остале улице унутар предметног подручја остају део насељске уличне мреже, које су 

пре свега веза између главне саобраћајнице до зеленог појаса реке Дрине.  

Полазећи од планова развоја туризма у Дринском приобаљу, на предметном подручју 

се планира изградња две бициклистичке стаза дуж обале, прва од ушћа Крупанске реке у 

Дрину до потока Медаљ а друга од средишњег дела подручја Плана, поред Обале до границе 

са КО Бела река. За планиране садржаје и функционисање истих, обезбедити потребан број 

паркинг места у оквиру припадајуће парцеле на основу важећих норматива. 

У регулацији саобраћајница, потребно је планирати трасе дрвореда или зелене 

површине формиране од ниске зељасте и жбунасте вегетације. Планирана аутобуска 

стајалишта је потребно засенити дрворедним стаблима.  

Пожељно је дуж саобраћајница планирати подизање континуалног ивичног линеарног 

зеленила од линеарних ивичних травњака, по могућности уколико не угрожава прегледност у 

саобраћају, могуће је формирати и дрворед од  високих лишћара.  

 

 

Планиране површине за инфраструкрурне објекте и комплексе 

 

- Планирана водоводна мрежа и објекти  

 

За потребе даљег развоја водоводног система, а у циљу побољшања стабилности 

снабдевања насеља у низијској зони где припада и насеље Црнча, потребно је у поступку 

реконструкције и одржавања опремити систем савремоним уређајима за праћење квалитета 

воде за пиће локалних и индивидуланих сеоских водоводних система, као и обезбедити 

свакодевну контрола квалитета воде која се дистирбуира у тим системима.  
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- Планирана канализациона мрежа и објекти   

 

Планира се изградња канализационог система на читавом подручју обухвата, који треба 

све употребљене воде да одведе до постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ 

''Црнча'', што је у нашем случају и превасходни циљ израде Плана Детаљне регулације. 

Имајући у виду очекивани развој насеља и ослањајући се на Студију оправданости сакупљања 

пречишћавања и одвођења отпадних вода, предвиђено је постројење капацитета 2*500ЕС. 

 Предвиђено ја да систем прикупља само отпадне воде и део атмосферких вода са 

Државног пута и новопланираних тротоара. Све остале атмосферске воде ће се отвореним 

каналима и риголама сакупљати и евакуисати у околне, јазове и вододерине а преко њих у 

живи ток Дрине. 

 У том смислу се планира делимична регулација водотока Крупанске реке а све  у  циљу  

унапређења  и   заштите   животне  средине. 

 

Планиране површине за спортеске објекте и комплексе 

 

Спортски објекти се планирају као остали објекти јавне намене. По правилу, спортски 

објекти се планирају на површинама јавне намене, и то нарочито у случају када те објекте 

користи носилац права – спортски клуб, спортско удружење и друго правно лице чији је 

оснивач, односно правни следбеник Република Србија, општина Љубовија или јединица 

локалне самоуправе. Спортски објекти се могу планирати на површинама остале намене у 

случају када су ти објекти у осталим облицима својине.  

Планирани спортско-рекреативни комплекси су намењени за рекреативне активности 

становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и 

за извођење наставе физичког образовања деце и омладине. 

Спортско-рекреативни комплекс, планиран је са отвореним спортским теренима (фудбал, 

кошаркa, одбојкa, рукомет, тенис, трим стазе, отворене теретане...). 

У оквиру планираних комплекса могућа је реализација капацитета комерцијалних 

делатности и јавних служби који морају бити усклађени са спортском наменом комплекса. 

 

 

7.1.2. Површине остале намене 

 

Планиране површине за становање 

 

 Све планиране површине за становање у обухвату плана су остале у границама 

планираних из Просторног плана. 

У стамбеним зoнaмa предвиђена je изгрaдњa слeдeћих oбjeкaтa: стaмбeних, сa 

мaксимaлнo чeтири стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, стaмбeнo-пoслoвни, сa мaксимaлнo чeтири 

стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe, пoслoвни oбjeкти пoд 

услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, jaвни oбjeкти 

и службe, oбjeкти и пoвршинe спoртa и рeкрeaциje, oбjeкти сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, 

објекти зaнaтскe прoизвoдњe и то у наменама и капацитетима дефинисаним Правилима 

грађења, зeлeнe пoвршинe. 

У овој зони дозвољена је и изградња економских објеката. Такође се дозвољава и изградња 

економских објеката у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe. 

Eкoнoмски oбjeкти у овој зони су: 

- oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, 

мaгaцини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл., 

- пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, мaгaцини хрaнe. 

Eкoнoмски oбjeкти у функцији примарне пољопривредне производње у овој зони су: 

- oбjeкти нaмeњeни исхрaни стoкe максималне нето површине 100m2.  
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- Планиране површине неизграђено земљиште,  

 

У обухвату плана је покушано да се задржи заступљено пољопривредно земљиште које 

представља значајну привредну делатност за већи део становништва у Црнчи. Од укупне 

земљишне површине на подручју Црнче већи део је у приватној својини. 

Пољопривредно земљиште предвиђено планом детаљне регулације, треба да се користи 

искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.  

 

- Планиране викенд зоне 

 

Имајући у виду потребу да се плански уреди простор и потенцијал који пружа обала Дрине 

у погледу туризма а да би се избегло стихијско и планом нерегулисано коришћење земљишта, 

планом је предвиђена викенд зона у приобаљу Дрине. Наравно уз сагласност надлежних јавних 

предузећа и институција  а до израде нацрт плана, прописаћемо услове под којима може да се 

гради викенд насеље уз елиминисање негативних утицаја планираних намена на животну 

средину и пре свега безбедности и заштите објеката и становништва.  

 

 

7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

 

 

 
Табела 1. Биланси површина предложених намена орјентационо 

 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha)

(оријентационо)
(%)

укупно 

планирано (ha)

(оријентационо)

(%)

Површине за објекте и комплексе јавних служби 0.5 0.2% 0.3 0.1%

Заштитно зеленило и шумско земљиште 28.7 11.1% 28.7 11.1%

Приобаље и водене површине 41.8 16.2% 41.8 16.2%

Мрежа саобраћајница 3.2 1.2% 9.2 3.6%

Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 0.0 0.0% 0.4 0.2%

Површине за спортске објекте и комплексе 0.2 0.1% 0.2 0.1%

укупно јавне намене 74.4 28.8% 80.6 31.2%

Површине за становање 49.9 19.3% 68.1 26.4%

Неизграђено земљиште 132.3 51.2% 83.3 32.2%

Викенд зоне 1.7 0.7% 26.3 10.2%

укупно остале намене 183.9 71.2% 177.7 68.8%

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 258.3 100.0% 258.3 100.0%

Површине јавне намене

Површине осталих намена



19 

 

 
Табела 2. Упоредни приказ планираних и постојећих капацитета - орјентационо 

 

 

 
Табела 3. Процена укупних капацитета инфраструктуре - орјентационо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остварени капацитети
постојеће

(оријентационо)

укупно 

планирано

(оријентационо)

Површинa плана 258.3ха 258.3ха

БРГП становање 10000 18000

БРГП јавних служби 300 600

БРГП привремено становање 200 3000

БРГП спортски објекти 0 200

БРГП инфраструктурни комплекси 0 2000

БРГП укупно 10500 23800

бр.станова - породичних кућа 150 200

бр.становника 1000 1400

бр.привремених становника 20 600

бр.запослених 0 10

индекс изграђености 0.01 0.02

становање делатности 100:0 90:10

потребни инфраструктурни капацитети
капацитети инфраструктуре

(оријентационо)

прерада воде Pj= 130 kW

јавна потрошња Pj= 50 kW

становање и викенд насеље Pj= 4000 kW

апроксимативна једновремена снага Pj= 4180 kW

средња дневна потрошња воде Q ср.дн. 4.17 l/s

број телефонских прикључака 300
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања су:  

 

 Измештање неадекватних намена и садржаја из приобалног простора реке Дрине.  

 Свеобухватна просторно-функционална трансформација подручја дринског приобаља и 

формирање новог градског ткива.  

 Опремање предметног подручја објектима саобраћајне, комуналне и социјалне инфраструктуре.  

 Санација девастиране животне средине и стварање високог еколошког стандарда,  

 рационалније коришћење природних ресурса, итд.  

 заштита од плављења незаштићеног дела поред Дрине и ниских делова територије, формирањем 

одбрамбених насипа, омогућавање водоснабдевања као и одвођење употребљених и атмосферских 

вода до реципијената.  

 Очекују се позитивни ефекти у погледу заштите животне средине и здравља становника,  

 Реализацијом Плана доприноси се ревитализацији и афирмацији приобаља, а трансформацијом 

постојећих комплекса се стварају услови за урбанистички развој и реализацију садржаја према 

планском решењу уз обезбеђење адекватног друштвеног стандарда становника у границама Плана.  

 

Очекивани ефекти планирања су: 

 Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда становања... 

 Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела насеља) 

 Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја коју покреће 

додатна или нова изградња на овом подручју ... 

 Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне инфраструктуре 

 Унапређење стања животне средине кроз изградњу/заштиту  

 Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну 

средину применом енергетски ефикасне изградње 

 Употпуњавање и унапређење приобаља Дрине у правцу развоја туризма 

 Повећање броја радних места 

 

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 

 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 

1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА    Р 1: 1000 

2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА  Р 1: 1000 

3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 1000 
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III ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 Регистрација предузећа 
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23 

 

На основу закона о планирању и изграњи, 

(„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, 132/14, 145/14, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 др.закон 9/20 и 52/21) доносим:  

 

Р Е Ш Е Њ Е бр.19-PG-1-1А1/2021 
 

 

 

О одређивању одговорног урбанисте за израду: 

 

Плана детаљне регулације за изтрадњу канализационе мреже, постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и приступних саобраћајница према реци Дрини у 

насељу Црнча, општина Љубовија (у даљем тексту: План) на основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације за насеље Црнча, општина Љубовија (на основу претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове општине Љубовија) на седници одржаној дана 28.04.2021. 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста је: 

 

Дипл.инг.арх. Горана Чанковић 

                      

Београд, 

Септембар 2021, 

  

 

PRO GEO consult: 

Директор: 

 

________________________ 

Алекса Јовановић 
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 Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 
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На основу решења број 19-PG1-1А1/2021 од 20.7.2021. године, као одговорни 

урбаниста дајем: 

 
И З Ј А В А  

 
 

Да сам се при изради техничке документације за предметни пројекат у свему придржавала 

одредбама: 

 Садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" 72/09, 81/09, 

64/10 - одлука УС , 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 др. Закон 9/20 и 52/21) 

 Правилнику о садржини начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС" 32/19) 

 Просторног плана општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија “бр. 4/12), 

 Претходна студија оправданости сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода 

на територији општине Љубовија из 2006. Године и 

 Студија процене стања постојеће канализационe мреже на територији општине 

Љубовија из 2018 и допуна из 2021 године у којој постоје дефинисане трасе 

кнализационог колектора на територији Катастарске општине Црнча. 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

 

_____________________ 

Дипл.инг.арх. Горана Чанковић  

        бр. лиценце 200 1139 09 
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 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и приступних саобраћајница према реци Дрини 
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 Извод из Просторног плана општине Љубовија   

   

 
Слика 1. Намена површина  

 
Слика 2. Инфраструктурни системи  
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Слика 3. Туризам и заштита простора  

 
Слика 4. Карта спровођења 
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 Извод из допуне студије процене стања постојећег канализационог система на територији општине 

Љубовија 

 

 
 

 

 

 


