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ИНВЕСТИТОР:            ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА: 

Општина Љубовија    ЈП Инфраструктура Шабац 

Служба за просторно и урбанистичко планирање 

Име и презиме Стручна 
спрема 

Фаза израде плана 

Бојан Алимпић маст.инж. арх. Привреда и туризам, стратегија развоја, демографија, 
становање, урбана мобилност, социјални развој и 
социјална кохезија, јавни простор, енергетска 
ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије, 
информатичка инфраструктура, „паметни град“, 
координација, методологија и синтеза 

Јана Богдановић маст.инж. арх. Одговорни урбаниста, полазне основе, намена 
површина, регулација, општи и посебни услови, правила 
уређења, правила грађења, заштита културно историјског 
наслеђа, координација, методологија и синтеза 

Филип Богдановић дипл.инж. саоб. Саобраћај 
Миомира Васовић дипл.инж.арх. Јавне и комуналне службе и објекти; објекти јавне 

управе, образовање, здравствена заштита итд. 
Снежана Павловић дипл.пр.пл. Природни ресурси, постојећа планска документација, 

плански основ, регионална приступачност, функционалне 
везе са ширим окружењем 

Никола Живановић дипл.инж.арх. Сустем зечених површина, заштита животне средине 
Драган Павловић дипл.ел.инж. Електро-енергетика, електронске инсталације, 

гасификација, топлификација 
Мирослав Макевић дипл.инж. грађ. Хидропотенцијали, водовод, канализација, водопривреда 
Драган Павловић дипл.ел.инж. Телекомуникације,гасификација, топлификација, КДС 
Љубомир Спасојевић геометар Геодетске подлоге, коте нивелете раскрсница 
Наташа Стојановић дипл.инж.геод. Геодетске подлоге, границе плана и грађ. Подручја, 

подаци ограна и огранизацијам статус земљишта, коте 
нивелете раскрсница 

Звонко Кузмановић Инг.геод. Геодетске подлоге, граница плана и грађ.подручја, 
подаци органа и организација, статус земљишта, коте 
нивелете раскрсница 

Никола Марковић техничар Графички прилози и паковање елабората 

       ЈП "ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ“ 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:     Директор: 

_____________________________________             _________________________________ 
Јана Богдановић, маст.инж.арх          Саша Максимовић, дипл.инж.маш. 
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· Аr·ешџuа зn nрщ.~рс.даm роrжщю . 

Регистар привредних субјеката 

БД 106442/2021 

Дана, 27.12.2021. године 
Београд 

5000195189622 

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

основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
("Службени гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о 

регистрационој пријави промене података код Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац, 

матични број: 17107461, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Саша Максимовић 

ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ 

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

промена података код: 

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац 

Ш а бац 

Регистарски/матични број: 171 07 461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 

Физичка лица: 

Брише се: 

• Име и презиме: Милица Павловић 

ЈМБГ:3105984777016 

Функција у привредном субјекту: в.д . директора 

Начин заступања: самостално 

Уписује се: 

• Име и презиме: Саша Максимовић 

ЈМБГ: 1711976772013 
Функција у привредном субјекту: в.д. директора 

Начин заступања: самостално 
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Образложеље 

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 22.12.2021. године регистрациону 
пријаву промене података број БД 106442/2021 и уз приЈаву Је доставио документацију . . . 
наведену у потврди о примљено] регистрациоНОЈ приЈави. 

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних 

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

решења, у складу са одредбом члана 1 б. Закона. 

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

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

РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 
91/2020, 11/2021 и 66/2021). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

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

Агенције за привредне регистре, министру надлежном за 

послове привреде, а преко Агенције за привредне 

регистре. Административна такса за жалбу у износу од 

490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 
динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 

може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 

привредне регистре. 

РЕГИСТРА ТОР 

Миладин Маглов 
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Ha ocHosy •maHosa 36 111 38 3aKoHa o nnaH111palby 111 1113rpa,Qlb111 ("Cn . rnacH111K PC'', 6p. 72/09, 81/09 
111cnp., 64/10 -OAn. YC, 24/11, 121/12, 42/13 - OAn.YC, 50/13-0An.YC, 98/13 - OAn. YC, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Ap.3aKOH, 9/20 111 52/21), B.A. A111peKropa JaBHOr npeAy3efla 
"1HcppaCTpyKrypa Wa6ai..t, Wa6ai..t, AaHa 02.03.2022. AOHeo je cneAefle: 

1. 3a OArosopHor yp6aH111CTy apx111TeKroHcKe CTpyKe Ha 1113paA111 nnaHa reHepanHe peryna1..t111je 
Hace.rba Jby6os111ja, OApef)yje ce JaHa 6orAaHoeMfl, .QMnn.MH>K.apx, MacTep, 3anocneHa y 
Jn "1HcppaCTpyKrypa Wa6a1..1, 6p. n1111..teH1..te 221 A07522 1113AaTe OA "1H>KelbepcKe KOMope 
Cp6111je y cKnaAy ca 3aKOHOM. 

2. Pewelbe cTyna Ha CHary ca AaHOM AOHowelba a np111Melbyje ce OA AaHa ypy'lelba 
PYKOBOA1110LtY 1113paAe npojeKra 1113 Ta'lKe 1. OBOr pewelba. 

06pa3no>Kelbe 

Y cM111cny 'lnaHosa 36 111 38 3aKOHa o nnaH111palby 111 1113rpaAlbll1, 1113pa.QOM OArosapajyner nnaHCKor 
AOKyMeHTa PYKOBOA111 OArOBOPHll1 yp6aHll1CTa. 0ArOBOPHll1 yp6aHll1CTa MO>Ke 6111T111 n 1111..te ca CTe'leHll1M 
Bll1COKll1M o6pa30BalbeM OArOsapajyne CTpyKe, OAHOCHO n1111..te ca Bll1COKOM WKOnCKOM cnpeMOM 
OAroBapajyne CTpyKe 111 HajMalbe neT rDA111Ha OArosapajyner paAHOr 111CKYCTBa, KOje 111Ma CTPY'lHe 
pe3ymaTe Ha 1113pa.Q111 AOKyMeHaTa yp6aH111CT111'lKor nnaH111palba 111 OArosapajyny n1111..teH1..tY 1113AaTy y 
cKnaAy ca 3aKOHOM o nnaH111palby 111 1113rpaAlbll1. 

PyKoBOA111na1..t 1113paAe nnaHa 1113 Ta'lKe 1. osor pewelba 111cnylbasa cse ycnose y cKnaAy ca 3aKOHOM. 

Ha ocHosy csera HaBeAeHor, A111peKrop npeAy3efla je AOHeo OAllYKY Kao y All1Cno3111rnsy osor 
pewelba. 
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Perry6JIHKa Cp6Hja 
MIIHIICTAPCTBO rP AnEBIIHAPCTBA, 
CAOliPAliAJA II IIH<l>PACTPYKTYPE 

Epoj: 154-01-01538/2021-07 
.D:aTyM: 9.2.2022. ro;::i:irne 

Eeorpa,n,, HeMalh1rna 22-26 

Mirnn:crnpcrno rpaljemrnapcrna, cao6paliaja n: HH<PpaCTPYKTYpe, ca ce;::i:m1ITeM y 
Eeorpa;:J:y, HeMalhHHa 22-26, peIIIaBajyhn: no rrpHjaBH 3a rronaralbe CTPJ"IHOr HCIIHTa H 

H3.l(aBalbe nmi:eHue 3a o6aBJbalbe CTp)"IHHX IIOCJIOBa yp6aHHCTifqKor ITJiaHHpaiba 3a CTpyqHy 

o6nacT apx1-ITeKTypa, y)Ky CTPJ"IHY o6nacT yp6aHH3aM, Kojy je rro.n:Hena JaHa C. 
Eor.naHOBHh, H3 lllarrua, yn. EpaHHMHpa nocMna 6p. 50, Ha ocHoBy qnaHa 162. CT. 1. 3aKoHa 
o IIJiaHHpalhy H H3rpa.UihH (,,Cny)K6eHH rnacHHK PC'', 6p. 72/09, 81/09 - HcrrpaBKa, 64/ 10 -
YC, 24/11 , 121/12, 42/13 - YC, 50/13 - YC, 98/13 - YC, 132/14, 145/14, 83/ 18, 31 /2019, 

37/2019 - .up. 3aKOH H 9/2020, y .l(aJbeM TeKCTy: 3aKOH), qJiaHa 136. 3aKOHa 0 OIIIJITeM 
yrrpaBHOM rrocTyrrKy (,,Cny)K6em1 rnacHHK PC", 6poj 18/16 H 95/ 18 - AyTeHTifqHo 
TyMaqeJhe) H IIpaBHJIHHKa 0 rronaralhy CTpyqimr HCIIHTa y o6naCTH IIpOCTOpHor H 

yp6aHHCTifqKor IIJiaHHpaiba, H3pa,n:e TeXHif~e JJ:OKyMeHTauHje, rpaljelha H eHepreTCKe 
e<PnKaCHOCTH, Kao H JIHIJ;eHUClMa 3a rrpOCTOpHuf IIJiaHepa, yp6aHHCTy, apXHTeKTY yp6aHHCTy, 
HH)Kelbepa, apXHTeKTy, rrej3a)l<HOr apXHTeKTY H H3Bol)aqa H perHCTPHMa JIHIJ;eHIJ;HpaHHX 
mui;a (,,CJiy)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 2/2021, y ;::J;aJbeM TeKcTy: IIpaBHJIHHK), a Ha rrpe;::i;nor 
KoMHCHje 3a IIOJiaralbe CTp)"IHOr HCIIHTa H H3;::J;aBalbe JIHUeHUH 3a rrpocTOpHor nnaHepa, 
yp6aHHCTy, apxHTeKTY yp6aHHCTy, HH)Kelbepa, apx1ueKTy, rrej3a)KHOr apXHTeKTy H H3BOl}aqa 
pa;:J:OBa,;::i;oHOCH 

PElliElhE 

I YTBPnYJE CE ;::i;a je JaHa C. Eor;::i;aHOBill, JMEr 2807992777034, MaCTep 
HH)Kelhep apxHTeKType H3 lllanua, yn. EpaHHMHpa nocMha 6p. 50, noJIO)KHJia CTPYqHif 

HCIIHT 3a CTPY'IHY o6nacT apxHTeKTypa, y)Ky cTpJ"IHY o6nacT yp6aHH3aM, 3a o6aBJbalhe 
CTPyqHHX IIOCJIOBa yp6aHHCTH~Or IIJiaHHpalha. 

II II3,L(AJE CE nn:uy HMeHoBaHoM y crnBy I ;::i;n:cno3HTHBa nn:ueHua 3a apxHTeKTy 
yp6aHHCTY 3a o6aBJDalhe CTPY'IHHX rrocnoBa yp6aHHCTH~or nnaHHpalha M3 CTPyqtte 
o6nacTH apxn:TeKTypa, y)Ke cTpyqHe 0611acTH yp6aHH3aM, ( 03HaKa JIHUeHue: YII 02), 6poj: 
221A07522, 'lliMe CTHqe rrpo<PecHOHaJIHH Ha3HB JIHUeHUHpaHH apXHTeKTa yp6aHHCTa. 

06pa1Jio~e1Le 

qJiaHOM 162. CTaB 1. 3aKOHa, npom1caHO je ;::i:a JIHUY Koje j e IlOJIO)l(HJIO o;::i:roBapajyhH 
CTPYqHH HCIIHT y CKna;::i;y ca qnaHOM 161. 3aKoHa, Ha rrpe;::i;nor KoMHCHje H3 qnaHa 161. CTaB 

4. 3aKoHa, MHHMcrnp Ha;::i;Jie)KaH 3a nocnoBe rrnaHHpalha H H3rpa;::i;Ihe peIIIelheM H3.z:i;aje 

JIJIUeHuy 3a rrpOCTOpHOr ITJiaHepa, yp6aHHCTy, apXHTeKTY yp6aHHCTy, HH)Kelbepa, apXHTeKTy, 
rrej3a)KHOr apx1neKTy H H3Boljaqa pa;::i;oBa, Ha OCHOBY Kojer ce ITO CJiy)K6eHoj JJ:Y)KHOCTH 
BpIIIH yrrMC y perHCTap JIHIJ;eHUHpaHHX HH)l(elbepa, apXHTeKaTa H rrpocTopHHX rrnaHepa, 



perncrnp mrueHUHprurnx H3Boljaqa 11 es11.ueHu11jy cTpaHHX n11ua Koja o6aBJ"bajy CTpyqHe 
IlOCJIOBe. 

PemeaeM MHHHcrnpcrna rpaljes11Hapcrna, cao6pahaja H HmppacTPYKType, 6poj 119-
01-00936/2021-07 O)l 9.6.2021. fO,llHHe, )lOHeTHM y CKJia,lly ca '-InaHOM 161. CTaB 4. H 162. 
CTaB. 1. 3aKoHa, o6pa30Batta je KoM11c11ja 3a rronaraae CTPY<J.HOr HCITHTa 11 H3,llasaae 
nmi:eHI.(H 3a npocrnpHor nnattepa, yp6attHcTy, apxHTeKTY yp6aHHCTy, HmKeIDepa, 
apxiueKTy, nej3a)l<HOr apxHTeKTy H H3Boljatfa pa,llosa (y ,llaJbeM TeKcTy: KoMHc.11ja). 

Jatta C. EomaHOBHll H3 lllanua, yn. EpaHHMHpa nocHha 6p. 50, )laHa 30.8.2021. 
ro)lHHe, rro,llttena je npHjasy 3a nonara1-1>e cTpy'ittor .11crr.11Ta H m,llasaae JrnueHue 3a 
o6aBJ"baae cTpY<J.HHx nocnosa yp6aHHCTH'iKOr nnaH.11paaa 3a cTpY<J.HY o6nacT apx1neKTypa, 

y)l(y CTpY<J.HY o6nacT yp6attH3aM. 

qnattoM 7. ITpasHJIHHKa nponHcaHH cy onIIITH ycnoBH 3a nonaraae cTpy'iHor 

HCITHTa, J:i:OK je tfnaHOM 10. ITpaBHJIHHKa npon.11catta ca,ll.p)l(HHa npHjase 3a nonaraae 
CTPYtfHOr 11cnHTa, Kao 11 J:i:OKYMeHTaUHja Koja ce y3 rrpHjasy rrp.11na)l(e. 

KoMHCHja 3a rronaraae CTPY<J.HOr HCITHTa H H3,ll.aBaae nHUeHUH 3a CTPYlfHY o6nacT 
apx1neKTypa, y)l(y CTPYlfHY o6nacT yp6attH3aM, 3a n.11ueHUHpattor yp6aHHCTY H 
m1ueHUHpattor apx11TeKry yp6aHHcTy, je yBH)lOM y npHjasy H cse np:anore yrnp.n:mra )la je 
IlO)lHOCHJiau npHjase, npHJIO)l(HO CJie,L(ene: O'iHTaHY JIH'iHY KapTy, Konajy H3BO,lla H3 

MaTH'iHe KfhHre poljeHHX; KOirnjy JJ.HilJIOMe 0 3aBpIIICHHM OCHOBHHM aKa,lleMCKHM CTy,ll11jaMa 

npsor cTerreHa Ha <l>aKymeTy TeXHH'iKHX HayKa y HosoM Ca.z:i:y, YHHBep3HTern y HosoM 
Ca)ly, cTy;:i:.11jcK.11 nporpaM - Apx.11TeKTypa 11 yp6aHmaM, 6poj: 012-.6-464/A O.ll 27.1.2016. 
rO,llHHe; KOITHjy ,ll.HIIJIOMe 0 3aBpIIIeHHM MaCTep aKa;:i:eMCK.HM CTY.D:HjaMa ,llpyror CTerreHa Ha 
<l>aKynTeTy TeXHH'iKHX HayKa y HosoM Ca)ly, YHHBep3HTern y HosoM Ca,lly, CTYJ:i:HjCKH 
nporpaM - ApxHTeKTypa, 6poj: 012-MC-460/A O.ll 18.5.2018. ro.D.HHe; .llOKa3 o pa;:i:HoM 

HCKYCTBY - nornp.z:i:e rrocno.D.asaua: JasHo rrpe.z:i:y3ene ,,llmppaCTPYKTypa" llla6au o.z:i: 
18.8.2018. romrne, JasHo yp6aHHCTH'iKO npe.uy3ene ,,IlnaH" llla6au, 6p. 01-1564 OJJ. 

1.12.2017. ro;:i:HHe, .llOKa3 o CTPYlfHHM pe3ynrnTHMa - Ha rrponHcaHOM o6pacuy nwrny 

pe<l>epeHu nHCTY, YJHMe je KOHCTaTOBana )la je KaHJ:i:.HJ:i:aT npHJIO)l(HO CBY J:i:OKYMeHTaUHjy 
rrpOIIHCaHy rrpaBHJIHHKOM H .z:i:a cy HcnyaeHH ycJIOBH 3a rronaraae CTPYtfHOr HCITHTa. 

,[{atta 21.12.2021. ro;:i:HHe, HMCHOBaHa je IIOJIO)l(HJia CTpY<J.HH HCITHT 3a CTpY<J.HY 

o6rracT apx11TeKTypa, y')Ky CTPYlfHY o6nacT yp6aHH3aM, 3a o6as1baae CTpYtfHHX rrocnosa 
yp6aHHCTH'iKOr IIJiaHHpaaa, lJ.HMe je KOMHC.Hja KOHCTaToBana .z:i:a cy HCIIyIDeHH ycJIOBH 3a 
H3,llaBaae 1rnueHue H rrpe;:i:no)l(HJia .llOHomeae perneaa. 

qJiaHOM 38. 3aKoHa 0 IIJiaH.Hpaay H H3rpa,lllbH, li3Meljy OCTanor npOII.HCaHO je .ua 

CTPY'iHC IIOCJIOBe pyKOBO}jeaa H H3pa)le yp6aHHCTH'iKHX rrnaHoBa y CBOjcrny OJJ.fOBOpHor 
yp6aHHCTe MO)l(e .z:i:a o6aBJba JIH[(eH[(HpaHH yp6aH.HCTa, O,ll.HOCHO JI.H[(e ca npo<t>ecHOHaJIHHM 
Ha3HBOM JIH[(eHUHpaHH apXHTeKTa yp6aHHCTa Koje je ynHCaHO y per11crnp JIH[(CHUHpaHHX 
HH)l(eFbepa, apXHTeKaTa H rrpocrnpHHX IJJiaHepa y CKJia,ll.y ca 3aKOHOM H npomICOM KOjHM ce 

ypeljyje nonaraae cTpyqttor 11cnHTa, H3,llaBafbe m1uettue H ym1c y perncrnp. JlHueHu;HpaHH 

apXHTeKTa yp6aHHCTa MO)l(C 6HTH nm.i:e ca CTC'iCHHM BHCOKHM o6pa30BalbeM H3 CTPYtfHe 
o6naCTH apXHTeKTypa, OJ:i:HOCHO y)l(e CTpyqHe o6naCTH yp6att.H3aM o6HMa 0,ll HajMaae 300 
ECITE HJIH eKBHBaneHTHOr HHBoa yrnp}jettor .z:i:pyr:aM noce6HHM nponHCHMa, noJIO)l(CHHM 

CTpy'iHHM HCITHTOM H3 y')Ke CTPYtfHe o6naCTH yp6aHH3Ma, o.uroBapajyliHM CTpy'iHHM 

.HCKycrnoM y Tpajafby o.n. HajMaae TPH romrne H cTpY<J.HHM pe3ynrnTHMa (pe<l>epettue) H3 
y)l(e cTpYtfHe 06nacT.11 yp6aHH3Ma. ITpaso KOpHmhefba rrpo<t>ecHoHanHor Ha3HBa 
mu.i:ettuHpaHH apxHTeKrn yp6am1crn HMa nHue Koje HcrryfbaBa ycnose H3 cTasa 3. osor 
'iJiaHa, O,llHOCHO JIH[(e KOMe je H3,llaTa JJH[(eHua 3a o.z:i:rosopHor yp6attHCTY 3a PYKOBO}jefbe 
H3pa;:i:oM yp6aHHCTifqKlfX IIJiaHOBa H yp6aHHCTHqKHX rrpojeKaTa y CKJia,lly ca nporrHCHMa 

KOjH cy Ba)l(HJIH .ll.0 CTynafba Ha CHary 3aKOHa H KOje je YIIHCaHO y perncrnp JIHUeHUHpaHHX 



llH:>Kelhepa, apXHTeKaTa ll IIpOCTOpHHX rrrraHepa y CKrrany ca 3aKOHOM ll rrpOIIllCMMa noHeTMM 
Ha ocHoBy 3aKoHa. 

Jimi:emi;MpaHM apxHTeKTa yp6aHMCTa o6aBJI:.a CTpyqHe IIOCJIOBe yp6aHMCTll'IKOr 
rrrraimpa1-1>a y cKnany ca 3aKoHOM II rrpaBHJIHMKOM KojMM ce 6nmKe npomrcyjy crpyqHM 
IIOCJIOBll npocrnpHOr ll yp6aHMCTMqKor TIJiaHHpalha, ll3pane TeXHllqKe noKyMeHTaIIMje, 

rpal:)elha II eHepreTcKe e<)mKaCHOCTH Koje o6aBJI:.ajy n1111eHI1HpaHa JIMI1a. 

Ha ocHoBy cBera HaBeneHor, yrnpljeHo je na cy Hcnylhemr CBM ycnoBH nponHcaHM 
3aKOHOM, Te je cxonHo qrraHy 136. 3aKoHa o omnreM yrrpaBHOM nocryrrKy, onnyqeHo Kao y 

nMCil03llTHBY OBOr peIIIelha. 

ITOYKA 0 ITP ABHOM CPE,[(CTBY: IlpoTHB oBor pernelha MO)l(e ce H3JaBHTH 
)l(aJ16a BnanH y poKy on 5 (ner) naHa on naHa lheroBor ypyqeffia. 



У складу са чланом 27, став 2, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" 32/19), дајем  

И З Ј А В У 

Да је нацрт Плана генералне регулације за насељено место Љубовија, урађен у складу са Законом 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др закон, 9/20 и 52/21) и прописима донетим на основу 
Закона, да је нацрт планског документа усклађен са условима имаоца јавних овлашћења и са 
извештајем о обављеном раном јавном увиду, као и да је усклађен са планским документима ширег 
подручја. 

10.10.2022. 

      Одговорни урбаниста: 

__________________________________ 
      Јана Богдановић, маст.инж.арх. 
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 Скупштина општине Љубовија донела је Одлуку о приступању изради Плана гнералне 
регулације за насељено место Љубовија (“Сл. лист општине Љубовија”, бр. 32/20 од 31.12.2020. год.).  
 Изради Плана енералне регулације за насељено место Љубовија (у даљем тексту ПГР) се 
приступа у складу са одредбама чланова: 25, 35 и 216. став 4, Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - 
одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник 
Рс“, бр. 32/19).  За потребе израде ПГР је израђен Елаборат за потребе раног јавног, децембар 2021. 
године.  
 

Основни подаци о насељу: Љубовија се налази у подрињској регији, непосредно поред реке Дрине, а 
у долини реке Љубовиђе и њеног ушћа, уз државни пут Iб реда (Мали Зворник-Љубовија-Бајина 
Башта). Насеље има око 5 541 становника (број становника по попису 2011 године, катастарске 
општине захваћене овим планом – I 2.) и центар општине Љубовија. Општина Љубовија по попису 
2011. године има 14 469 становника, 26 сеоских насеља од којих су навећа Доња Љубовиђа и Црнча. 
По површини територије, броју становника и насеља, општина Љубовија се сврстава у мање општине у 
Србији. Обухвата 0,64% територије, у њој живи 0,20% становништва.  
 Формирање и раст Љубовије у великој мери су условљени морфологијом терен, јер је област 
претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих терена налазе у 
долини река Дрине и Љубовиђе (терени нагиба преко 20% заузимају 60% територије Општине).  
 Западну границу територије општине Љубовије представља река Дрина (граница Републике 
Србије), са источне стране налазе се општине ВаљевО и Осечина, на северу се налазе општине 
Крупањ и Мали Зворник, док на југу овог подручја, границу представља општина Бајина Башта. 
Подручје општине Љубовија је повезано са Републиком Српском, са старим мостом на реци Дрини и 
новим мостом који је тренутно у изгадњи.  
 За слику центра насеља Љубовија карактеристична је непосредна близина насеља Читлук, 
Лоњин и Доња Буковица, које немају градски карактер, а у којима се налази највећи део површина 
намењених индустрији. Постоји тенденција урбанизације, ширење насеља,  дуж државног пута.  
 

Правни основ за израду ПГР садржан је у одредбама: 
 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/21) 

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

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

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

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

место Љубовија на животну средину (“Службeни лист општине Љубовија”, бр. 32/20). 
 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 
ЉУБОВИЈА 

-НАЦРТ ПЛАНА-

I ОПШТИ ДЕО 

I 1. УВОД  
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Плански основ за израду ПГР је садржан у одредбама:  
 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (Закон о Просторном плану 

Републике Србије од 2010. до 2020. године, „Службени гласник РС“, бр. 88/10), 
 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (Уредба о 

утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног 
округа, „Службени гласник РС“, бр. 11/15), 

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

Граница обухвата ПГР: Планом генералне регулације за насељено место Љубовија 
обухваћена је комплетна територија катастарске општине Љубовија и велики делови катастарских 
општина Лоњин, Читлук и Доња Буковица. 
 
Табела 1.Преглед површине К.О. обухваћених планом 
Катастарска општина површина К.О. (ha) Површина обухваћена планом 
Љубовија 105.71.77 105.71.77
Лоњин 956.74.99 368.23.56
Читлук 698.46.91 177.84.39
Доња Буковица 2002.48.89 306.35.31
Укупно 3763.42.56 958.15.03

 
Обавезе, услови и смернице из планских докуманата и стечене обавезе су садржане у 

одредбама (карактеристични изводи за насеље Љубовија):   
 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (Закон о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. године, „Сл. гласник РС“, бр. 88/10): За развој насеља Љубовија, 
као пограничног насеља, посебно су значајне одредбе ППРС које се односе на просторну интеграцију 
РС и њених региона и општина у окружење, која се одвија у оквиру ЕУ програма 
територијалне/просторне сарадње: прекогранична сарадња региона и општина Републике Србије и 
Босне и Херцеговине, трансдржавна кооперација која се остварује преко великих трансдржавних 
система, у складу са потписаним конвенцијама о сарадњи РС са земљама дуж тих система, међу 
којима је и коридор Подриње. У оквиру издвојених структурних типова руралних подручја РС, општина 
Љубовија, као периферно, погранично подручје  припада типу 3- „Удаљена, слаба рурална подручја“. 
Овај структурни тип обухвата подручја која имају највишу стопу руралног сиромаштва и укупне 
незапослености. Привредне гране усмерене су ка коришћењу природних ресурса. У односу на 
структурне карактеристике овог типа, планиране су следеће мере и активности: изградња саобраћајне 
инфраструктуре; јачање градова и урбаних/регионалних центара; формирање центара заједнице села; 
редистрибуција социјалних услуга и служби; интегрално управљање ресурсима у заштићеном 
природном добру и очување биодиверзитета и др. Општина Љубовија припада туристичком кластеру 
Централна Србија и примарном туристичком простору „дестинације са доминантно летњом понудом, уз 
учешће зимске понуде“- простору „Ваљевско –Подрињске планине-Дрина“, са потенцијалном 
прекограничном сарадњом. У области водопривредне инфраструктуре планирана је потенцијална 
акумулација на реци Љубовиђа („Горња Љубовиђа“) за чију реализацију је потребно сачувати простор, 
која би омогућила коришћење хидроенергетског потенцијала, снабдевање становништва водом, 
оплемењивање малих вода, рибарство и одрживи туризам. 
 
 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (Уредба о 
утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, 
„Службени гласник РС“, бр. 11/15): Општи циљеви развоја и уређења подручја РПП који су посебно 
значајни за подручје општине Љубовија су: повећање доступности подручја и иницирање трансграничних 
програма за пригранична подручја; и бржи привредни раст од просечног за Републику Србију са 
ослонцем на урбане центре државног значаја (Шабац, Ваљево и Лозница), мање урбане центре у 
њиховом пољу утицаја и на трансграничном делу подручја; унапређење квалитета живота и стварање 
услова за демографску обнову, задржавање и подстицање насељавања и повратка становништва, 
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посебно у рурална подручја и центре, инвестирањем у изградњу, обнављање и одржавање 
инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и културног наслеђа, 
развојем економски исплативих и статусно привлачних активности; и др. Од посебних циљева по 
областима за подручје општине Љубовија су значајни: у коришћењу вода: заштита и рационално 
коришћење водних потенцијала реке Дрине, нарочито на потезу од ушћа реке Трешњице до ушћа 
Дрине у Саву и заштита свих регионалних и локалних изворишта воде и сливова изворишта 
регионалног значаја, антиерозиона  заштита  сливова  применом  биолошких  и  других  мера   
заштите (пошумљавање, мелиорација пашњака);  у развоју мреже насеља: интензивирање развојних 
функција општинских центара и микроразвојних центара, како би се успорила концентрација 
економских и  других активности у регионалним центрима, те подстакао економски и социјални 
развој других центара у мрежи насеља, ; континуирано реструктурирање и технолошко унапређивање 
секундарних делатности и развој терцијарних делатности у урбаним центрима, уз њихову 
селективну децентрализацију у субопштинске и друге мање урбане или руралне центре; 
побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја како би се становништву са 
подручја општина/градова омогућила боља доступност центрима у мрежи насеља; у области 
привредног развоја: успостављање одрживе структуре привреде подршком eфикасном економско- 
еколошко рeструктурирању индустријског и агрокомплекса, енергетике, рударства, грађевинарства и 
туризма, активирање нових привредних делатности заснованих на знању, иновацијама и усвајању 
нових технолошких решења; раст конкурентности привреде обезбеђењем општих повољних услова 
пословања и подршком развоју предузетништва и стварању амбијента који подстиче развој МСП; 
побољшање регионалне приступачности изградњом регионалне инфраструктуре и ефикасним 
коришћењем информационо комуникационе технологије у привређивању; у области туризма: 
интегрисање постојеће и планиране понуде повезивањем и сарадњом туристичких дестинација и 
места на подручју РПП са регионалним окружењем, посебно на Дрини, Сави, Ваљевским и 
Подрињским планинама, комплетирање и заокруживање постојеће туристичке понуде: планинског 
туризма и туризма на рекама и језерима, сеоског, ловног и других видова туризма; формирање 
нове понуде у простору/туристичке инфраструктуре отварањем излетишта, изградњом аква-
комплекса на рекама и језерима, уређењем ловишта, уређењем и туристичком презентацијом 
природних и културних добара, и друго; квалитетан саобраћајни приступ; у области саобраћајне 
инфраструктуре: рехабилитација, реконструкција и доградња мрежа локалних путева ради повећања 
доступности и повезаности насеља, туристичких и руралних простора, решавање проблема проласка 
транзитног саобраћаја кроз градске/општинске центре изградњом обилазница, модернизација јавног 
саобраћаја у циљу повећања квалитета превоза локалног становништва и побољшања услуге у 
туризму; у области водне инфраструктуре: снабдевање водом свих насеља са обезбеђеношћу већом 
од 97%, узобавезност испоруке воде од бар 70% у односу на тражене количине и у периодима 
неопходних редукција; у области комуналне инфраструктуре: изградња и развој регионалних система 
управљања отпадом за подручје РПП и регионално окружење, санација, ремедијација и рекултивација 
постојећих несанитарних депонија (од једне до три године након затварања) и рекултивација 
земљишта ради привођења новим намена на територији свих градова/општина; у области заштите 
животне средине: унапређење квалитета ваздуха, воде и земљишта, обезбеђивањем поштовања 
дозвољених нивоа емисија загађујућих материја, посебно тешких метала и сумпордиоксида, 
меркаптана и угљенсулфида из индустрије, саобраћаја, даљинског и индивидуалног грејања, са 
општинских неуређених депонија; у области заштите НКД: успостављање интегративне заштите и 
система управљања културним наслеђем, реализација ургентних активности на конзервацији, 
рестаурацији и ревитализацији највреднијих и најугроженијих НКД, утврђивање и уређење заштићене 
околине НКД, истраживање, заштита, конзервација или ревитализација и презентација археолошких 
локалитета, објеката народног градитељства и градске архитектуре, привредних објеката, објеката 
техничке културе и инфраструктуре, интегрисање  заштите,  презентације,  интерпретације  и  
културолошког  коришћења НКД у развој туристичке понуде подручја. 
 
 Просторни план општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија бр. 4/12): Циљеви просторног 
плана су: максимално коришћење саобраћајно - географског положаја, природних и створених 
потенцијала Општине; убрзанији развој Општине као неразвијеног подручја Србије и фактора 
интеграције у подручје Мачванског округа и региона Западна Србија; подстицање развоја сеоских 
подручја и обезбеђивање услова за задржавање, евентуално повратак становништва; одрживи развој 
привреде, заснован на коришћењу локалних ресурса и компаративних предности општине, у којој ће 
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пољопривреда, рударство и туризам бити стратешке области развоја; повећање атрактивности 
простора и шири избор решења, са локационог становишта за улагања домаћег и страног капитала; 
спровођење активне заштите животне средине кроз спречавање загађења, изградњу система 
управљања отпадом и природним ресурсима, едукацију и квалитетно учешће удружења грађана, као и 
спроводити санацију регистрованих загађивача и угрожених делова животне средине; интеграција 
привредних, културних и туристичких потенцијала у маркетиншко препознатљиве, финансијски 
стабилне и административно управљиве системе; подизање опште развијености Општине и повећање 
стандарда становништва, запослености и квалитета живота. Љубовија је општински центар и 
највеће насеље у Општини према броју становника, које се по својим карактеристикама приближава 
насељу урбаног типа. Условно велике густине становања последица су рационалног коришћења 
земљишта, геоморфолошких услова и развоја насеља усмереног према израђиваној планској 
документацији. Привредни развој Општине заснован је на могућностима коришћења следећих 
потенцијала: мoгућнoст oпрeмaњa пoстojeћих радних зoнa и кoмплeксa (a кoje сe нe кoристe, мoглe би 
сe прeнaмeнити), кojи oмoгућуjу друмски превоз, снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм; кoришћeњe 
пoтeнциjaлa минералних сировина; пoтпуниje искoришћeњe пoљoприврeднoг пoтeнциjaлa – 
интeнзивирaњe примaрнe прoизвoдњe, прeрaдe и плaсмaнa, пoсeбнo eкo прeхрaмбeних прoизвoдa, 
кao и пoвeзивaњe сa туристичкoм приврeдoм, нaрoчитo нa aфирмaциjи eкo и сeoскoг-кoмeрциjaлнoг 
туризмa; интeнзивирaњe туристичкoг рaзвoja кoришћeњeм природних пoтeнциjaлa, кoришћeњeм 
eкoлoшких прeднoсти oвe општинe и гeo-сaoбрaћajнoг пoлoжaja oвe Oпштинe. 
 
 За потребе израде ПГР за насељено место Љубовија прибављени су услови комуналних 
предузећа и других институција која се налазе у документационој основи и који су уграђени у планска 
решења. 

 
Табела 2. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ИЗРАДУ ПГР 
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБОВИЈА 

БРOJ И ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

БРOJ И ДAТУМ 
ПРИСПEЋA 

ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Београд 
Огранак Електродистрибуција Лозница 

2967-04 од 21.10.2021. 2967-04 од 03.12.2021. 
20700-Д.09.14-266366/1-2021 
од 29.11.2021. 

Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-
СРБИЈА А.Д. Београд, Извршна јединица 
Шабац 

2967-04/1 од 21.10.2021. Д209-67723/1 од 21.03.2022. 

ЈП „СРБИЈА ГАС“ Нови Сад 2967-04/2 од 21.10.2021. 2967-04/2 од 26.11.2021. 
06-07/24809 од 24.11.2021. 

Акционарско друштво „Електромрежа 
Србије“ Београд 

2967-04/3 од 21.10.2021. 2967-04/3 од 29.11.2021. 
130-00-UTD-003-1588/2021 од 
24.11.2021. 

„А1 Србија“ д.о.о. 2967-04/4 од 21.10.2021. 2967-03/4 од 04.11.2021. 
Теленор д.о.о. Београд 2967-04/5  од 21.10.2021.  
Влада Републике Србије, Министарство 
рударства и енергетике 

3481-04/1 од 07.12.2021. 3481-04/1 од 20.01.2022.  
350-01-89/2021-06 од 
31.12.2021. 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Водопривредни центар 
„Сава-Дунав“ Нови Београд 

3481-04/2 од 07.12.2021. 3481-04/2/21 од 08.07.2022. 
5703 оф 26.05.2022. 

ЈКП "СТАНДАРД" 3549-04 од 22.12.2021. 543-04 од 25.02.2022. 
102/2022-01 од 22.02.2022.  
 

Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево 

63-04 од 11.01.2022. 701-04 од 14.03.2022. 
30/1 од 10.03.2022. 

Република Србија, Министарство 
унутрашњих послова, Управа граничне 
полиције 

63-04/1 од 11.01.2022. 63-04/1 од 11.02.2022. 
28-30/22 од 09.02.2022. 
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Република Србија, Министарство одбране, 
Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру 

63-04/2 од 11.01.2022. 63-04/2 од 31.01.2022. 
365-2 од 26.01.2022. 

Република Србија, Јавно предузеће 
„Србијашуме“  

63-04/3 од 11.01.2022. 63-04/3 од 07.02.2022. 
1854 од 03.02.2022. 

Република Србија, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Одсек за 
инвестиције и инвестиционе пројекте 

63-04/4 од 11.01.2022. 63-04/4 од 31.01.2022. 
351-01-00002/2022-17 од 
14.01.2022. 

Република Србија, Завод за заштиту природе 
Србије  

63-04/5 од 11.01.2022. 480-04 од 21.02.2022. 
021-81/2 од 17.02.2022. 

Република Србија, МУП Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу 

63-04/6 од 11.01.2022. 63-04 од 17.02.2022. 
217-792/22-1 од 08.02.2022. 

Република Србија, Министарство здравља, 
Сектор за инспекцијске послове, Одељење 
за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни 
надзор 

63-04/7 од 11.01.2022. 299-04 од 02.02.2022. 
530-351-2/2022-10 од 
17.1.2022.  

Република Србија, Министарство финансија 
и привреде, Управа царина 

63-04/8 од 11.01.2022. 413-04 од 14.02.2022. 
148-15-351-01-3/4/2022 од 
09.02.2022. 

Република Србија, Министарство омладине 
и спорта, Сектор за управљање пројектима 

63-04/9 од 11.01.2022. 395-04 од 11.02.2022. 
06-00-5/2022-03 од 
02.02.2022. 

Република Србија, Републички сеизмолошки 
завод 

63-04/10 од 11.01.2022. 02-36-1/2022 од 25.01.2022. 
63-04/10 од 10.02.2022. 

 
 Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци из стратешких 
докумената: Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија; Локални план управљања 
отпадом; План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија; 
Програм развоја Подриња, Стратегија одрживог развоја општине Љубовија за период 2013-2022. 
године и Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 
Демографски подаци су презуети из објављених публикација Републичког завода за статистику; 
Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта прибављени су од РГЗ, 
Службе за катастар непокртности општине Љубовија; Подаци о важећој планској документацији су 
добијени од општине Љубовија и из архиве ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац. 
 
 Урбанистички планови и документација: Приликом израде Елабората за потребе раног јавног 
увида, извршена је детаљна анализа статуса постојеће урбанистичке документације у односу на нову 
законску регулативу и у односу на захтеве за израдом ПГР за насељено место Љубовија. У графичком 
прилогу „План намене површина“ назначени подручја покривена важећим планским документима. У 
табели која следи се даје преглед постојећих урбанистичких планова и њихов статус. 
 
Табела 3. Статус постојеће планске документације 
Р.бр Плански документ ("Сл. лист") Статус плана

1 План детаљне регулације за изградњу 
индустријског објекта за прераду биомасе и 
производњу пелета на к.п.бр. 3316/2 КО Доња 
Буковица 

 Примењује се 

2 План детаљне регулације за изградњу далековода 
110kV Љубовија – граница БиХ  

6/19 Примењује се 

3  План детаљне регулације „Давидовићи“ Љубовија  29/2020  Примењује се  
4 План детаљне регулације за комплекс „Стара сточна 

пијаца“ у Љубовији 
3/2021 Примењује се 
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5 План детаљне регулације за изградњу моста на 
реци Дрини у К.О. Читлук, Општина Љубовија 

 Примењује се 

6 План детаљне регулације туристичко рекреативни 
комплекс „Мотел“ Љубовија 

 План се ставља ван снаге 

7 План детаљне регулације „Извориште Грабовица“ у 
Љубовији 

 Примењује се 

 
 Природни услови: Насеље Љубовија се простире 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. Делом захвата јужне падине огранака Соколских планина. У висинском погледу могу се 
уочити три доминантне целине: долина реке Дрине са приобалним ниским појасом надморске висине 
185m; ниско и средње побрђе које чине брежуљкасте форме нижих падина Подрињско – Ваљевских 
планина са једне стране и Соколских планина са друге стране; планинско и припланинско подручје 
ослоњено на ланац Подрињско-Ваљевских планина (Медведник, Бобија и Соколске планине). Терен у 
алувиону реке Дрине и Љубовиђе је раван или незнатног нагиба (до 5%, максимално 10%), изузев 
дела који се налази на огранцима Соколских планина (нагиба 20-30%). Подручје око реке Љубовиђе је 
благог нагиба (10-15%). У закључку разматрања инжењерскогеолошких одлика терена може се 
констатовати да су на територији општине Љубовија издвојена су четири геотехничка и сеизмичка 
реона - рејон I, II, III и IV (рејони су назначени на графичком прилогу) који се у основи разликују по 
геолошкој грађи терена, морфолошким, хидрогеолошким и сеизмичким условима. Рејонизација је 
извршена по редоследу повољности терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне параметре тла, 
стена и терена, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката. Подручје се налази 
под утицајем 6-7° MCS скале. Од минералних сировина затупљене су резерве еруптивног камена 
дацита, шљунка и барита. Хидроенергетски потенцијал Дрине износи 20% од укупног потенцијала у 
РС. Хидрографски мрежу насеља Љубовија чине реке Дрина и Љубовиђа са својим притокама 
(потоци). Река Дрина је главни реципијент за све водотоке са подручја општине Љубовија. Општа 
карактеристика свих водотокова (река и потока) на територије општине је да имају велике подужне 
падове корита и велике падове сливних површина, да су им корита доста кривудава и обрасла у 
растиње, тако да се набујале воде, после сваке веће кише, изливају и плаве околни терен.  Територију 
општине Љубовија карактерише клима која зависи од морфологије терена, на нижој надморској висини 
је клима је умерено континенална, а на висинама од 700m осећа се карактер субпланинске климе. 
Од минералних сировина затупљене су резерве еруптивног камена дацита, шљунка и барита. 
Енергетски ресурси су претежно садржани у хидроенергетском потенцијалу реке Дрине и других 
мањих водотокова. Обзиром на географски пололожај и рељеф општине, као и на степен развијености 
пољопривреде, могуће је коришћење обновљивих извора енергије: хидро-енергије, ветра, сунца и 
биомасе. 
 
 .. Демографски показатељи 
 ....  За приказ кретања броја становника насеља Љубовија, током протеклих деценија, коришћени 
су резултати свих спроведених пописа становништва од 1948. до 2011. године са посебним освртом на 
период 1991. до 2011. године. Промена броја становника прилично варирају током временског 
интервала, приметно је континуирано смањење броја становника целе Општине Љубовија, док је 
истовремено дошло до великог повећања броја становника насеља Љубовија до 2002. године. На 
последњем попису из 2011. године је уочен благи пад броја становника, како за К.О. Љубовија, тако и 
за цело подручје обухвата плана.  

  На почетку посматраног временског интервала, све четири катастарске општине – Љубовија, 
Лоњин, Читлук и Доња Буковица биле су уједначене по броју становника, док је током времена насеље 
Љубовија постало носилац развоја целе општине и истовремено знатно увећало број становника.    
 Највећи пораст броја становника, катастарске општине у обухвату плана су имале у периоду 
између 1971. и 1991.године, и то - од 1971. и 1981.године за 36,7% у односу на претходни попис, а 
између 1981. и 1991.године за 39,9% од претходног пописа. Једини пад броја становника на 
предметном подручју, у посматраном временском интервалу, уочен је на последњем попису 
2011.године, када се број становника смањио за 5,3% од претходног пописа 2002.године. 
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Табела 4: Прегледни графикон процене кретања броја становника за 2020.г. и 2031.г. за К.О. 
Љубовија, обухват ПГР-а и Општину Љубовија на бази тренда 2002.-2011.г. по методи 
геометријске прогресије. 

 1981 1991 2002 2011 2020 2031 
К.О.Љубовија 2717 3637 4130 3929 3728 3482 
Обухват ПГР 3533 4909 5408 5123 4838 4490 
Општина Љубовија 19890 18230 17052 14469 11886 8879 

 
Према резултатима који су добијени коришћењем математичког модела, до 2031.године ће 

доћи до смањења броја становника насеља Љубовија, општине Љубовија, као и подручја које је у 
обухвату предметног плана (Љубовија, Лоњин, Читлук и Доња Буковица). 

 
Табела 5: Прегледни графикон процене кретања броја домаћинстава за 2020.г. и 2031.г. за К.О. 
Љубовија, обухват ПГР-а  и  Општину Љубовија на бази тренда 2002.-2011.г. по методи 
геометријске прогресије. 

 1981 1991 2002 2011 2020 2031 
К.О.Љубовија 788 1081 1315 1292 1269 1227 
Обухват ПГР 1105 1556 1824 1823 1822 1821 
Општина Љубовија 5655 5845 6099 6703 7307 8045 

 
Према резултатима који су добијени применом математичког модела, до 2031.године ће доћи 

до опадања броја домаћинстава у оквиру КО Љубовија док ће тај број незнатно расти на простору 
обухвата ПГРа.  

Од 2002 године започиње интересантан тренд раста броја домаћинстава на простору целе 
Општине Љубовија. Тај раст је додатно занимљив када се узме у обзир велико опадање броја 
становника. Из тог разлога узети су додатни подаци о становима и о становима за стални боравак где 
се може уочити разлика у расту. Укупан раст стамбених објеката је израженији од раста објеката за 
стално становање. Сви ови показатељи указују на то да становништво гради објекте за привремени 
боравак за бављење привредним активностима, као што су пољопривреда и сеоски туризам и сл. Из 
овог разлога отворена је могућност у оквиру ПГРа да се развија привредна делатност туризма у 
објектима за привремено становање. Ове зоне привременог становања су планирана у подручју 
Дринског приобаља где је планиран развој туризма. 

У оквиру сва три анализирана обухвата приметан је пад броја чланова домаћинства. Тај број 
најмање опада у оквиру К.О. Љубовија а највеће опадање има у оквиру простора Општине Љубовија 
где је како је наведено највише приметан разлаз трендова опадања броја становника и пораста броја 
станова и домаћинстава.  

 
Табела 6: Кретање броја чланова домаћинства 
 
 1981 1991 2002 2011 2020 2031 

КО Љубивија 3,45 3,36 3,14 3,04 2,94 2,84 
Обухват ПГР-а 3,20 3,15 2,96 2,81 2,65 2,46 
 
 Општинска управа Љубовија доставила је податак да се на дан 07.10.2022.године на бирачком 
списку општине Љубовија има евидентирано 12809 лица (пунолетних особа). 

Већина становништва се бави пољопривредим делатностима, али је приметна и заступљеност 
становање у вишепородичним објектима у центру насеља. Овим планским документом ће највећа 
пажња бити усмерена на развој становања и централних функција у оквиру постојећег урбаног језгра. 
Развој ће се заснивати на подстицању изградње стамбених и стамбено-пословних објеката веће 
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спратности. Индекс изграђености ових зона биће до 3, спратност П+2+Пк до П+4+Пк уз поштовање и 
свих осталих правила уређења и грађења. Биће подстицане мање заузетости и оријентисање објеката 
ка површинама јавне намене, дубине објеката ће такође бити ограничене да се не би нарушила 
структура блокова. Овим планом ће бити подстакнут развој радне зоне, али на тај начин да она буде 
одвојена од строгих стамбених зона. Ка саобраћајницама којима пролази већи број људи биће 
подстицан развој комерцијалних делатности и мешовите намене.  
 
 Планом генералне регулације за насељено место Љубовија обухваћена је комплетна територија 
катастарске општине Љубовија и велики делови катастарских општина Лоњина, Читлук и Доња 
Буковица, укупна површина 958,15ha. Планирано грађевинско подручје предметног плана је 
504,92ha. Површина планираног грађевинског подручја представља око 54% укупне површине у 
обухвату плана. 

 
 Објекти јавне намене  

Основна карактеристика јавног сектора је већа изграђеност капацитета, односно већа 
концентрација јавних, комуналних служби и служби државне управе и локалне самоуправе у 
општинском центру (насеље Љубовија), које својим радом покривају не само подручје обувата Плана, 
већ и читаву територију општине. 

 Дечија заштита 
  Активности дечије заштите и предшколског васпитања, обавља и организује Предшколска 
установа „Полетарац“, која је, за сада, једина специјалистичка установа ове врсте на читавој 
територији општине. У обухвату Плана, постоји само овај објекат и лоциран  је у широј централној зони.  

Формирано је укупно 12 васпитачких група са 200 деце, од тога 8 васпитних група у централној 
установи са 170 деце. (На терену, ван обухвата плана раде још 4 групе са 30 деце). Рад се организује у 
васпитним групама које су структуиране према узрасту деце. У објекту је организован целодневни 
боравак за јаслене мешовите групе (узраста од 18 месеци -3 године), за млађу, средњу и старију групу 
(узраста од 3-5,5 година) и припремни предшколски програм у целодневном и полудневом трајању 
(четворо-часовни програм) за децу узраста  од 5,5-6,5 година. Припремни предшколски програм (који је 
обавезан од 2006/2007.год.), у целодневном и полудневном боравку, организује се у објекту 
предшколске установе или основној школи. (Ван обухвата Плана, припремни предшколска програм је 
организован и при Месним заједницама и то у насељима Врхпоље, Узовница и Црнча.) 

Површина постојећег комплекса дечије установе у Љубовији је око 3100m2, а корисна површина 
је око 750m2  (БРГП -935 m2), што значи да капацитет објекта не задовољава све урбанистичке 
нормативе. Према постојећем стању  величина изграђеног простора је 4,60m2/детету, а потребно је 6,5-
7,5m2/ детету, док је величина отвореног  простора  17,0m2/детету, а према нормативу, треба да буде 
25-30m2/детету, од чега минимално 3,0m2 травнате површине/детету.  

У складу са Пројекцијом развоја броја становника Републике Србије 2011-2041. за регион 
Шумадија и западна Србија (из важећег Пописа 2011.), Планом предвиђени временски период и уз 
стагнацију потребе за овим видом дечије заштите, треба обезбедити још око 350-400m2 простора у 
објекту и око 4200m2  слободних површина. С обзиром на капацитет постојеће парцеле предшколске 
установе, најцелисходније решење је планирање изградње новог или доградња постојећег објекта ове 
врсте. 
 
 Образовање 
  На територији Плана, као и читавој територији општине Љубовија, образовно васпитни рад 
обавља се на нивоу основног и средњег образовања - централна матична школа “Петар Враголић” и 
средња школа “Вук Караџић”. Школе се налазе у централном делу  насеља.  
- Основно образовање Основна школа “Петар Враголић” Љубовија 

На територији Општине Љубовије ово је једина основна школа, која својим радом обједињује и 
координира комплетну мрежу школа на територији општине.  У свом саставу, централна школа има 
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матичну осмогодишу школу у Љубовији и пет издвојених осмогодишњих одељења на терену. Издвојена 
осмогодишња одељења су у: Узовници, Врхпољу, Доњој Љубовиђи, Доњој Оровици и Горњој 
Трешњици. Свако од ових осмогодишњих издвојених одељења у свом саставу има издвојене 
четвороразредне школе. 

Школски објекат је део јединственог школског комплекса, нов је и наменски грађен. У саставу 
објекта су: класичне учионице, кабинети, библиотека, фискултурна сала са помоћним просторијама 
(свлачионицом са купатилом) и школска стоматолошка амбуланта. У школском дворишту су терени за 
мали фудбал, баскет, кошарку и тенис, као и саобраћајни полигон. Укупна изграђена површина објекта 
износи око 3500 m2, а припадајући део комплекса (слободне површине) око 16000 m2 . На северној 
страни комплекса је уређени школски парк, величине око 5800 m2.  
- Средње образовање -Средња школа “Вук Караџић” 

Средња школа “Вук Караџић” је једина средњешколска установа у читавој општини, а према 
важећим програмима, настава се обавља у оквиру општег и сручних образовних профила. Школа је 
мешовитог типа са следећим профилима занимања: гимназија (општи смер), економска струка 
(економски техничар, 4ст.) и област трговина - угоститељство (трговац, конобар и кувар -3ст.). У оквиру 
школе нема издвојених одељења других средњих школа. 

Гравитационо подручје школе, осим читаве територије општине Љубовија су и суседна насеља 
Мали Зворник, Бајина Башта и Ваљево, као и околна насеља из Републике Српске (процена чак и до 
40-50%).  

У саставу објеката су: класичне учионице, опремљени кабинети за образовне профиле и 
библиотека. У школском дворишту су спортска сала (са свлачионицом са купатилом), величине око 
1700m2 и терени за фудбал, кошарку, одбојку и тенис. Осим ученика школе, салу и терене користе и 
локални спортски клубови и рекреативци. 
 
 Култура 
  Једина институција културе у обухвату Плана, као и на читавој територији општине Љубовија је 
Библиотека “Милован Глишић” и налази се у самом центу насеља. Од свог оснивања, Библиотека је у 
потпуности преузела функцију културног центра и највећи део активности из области културе и 
уметности. Библиотека је отвореног типа. Поред своје основне активности, библиотека се бави 
кинематографском делатношћу, културнообразовним, сценским и издавачким радом. При Библиотеци 
ради и аматерско позориште.  
 
 Здравствена заштита 
  Дом здравља са стационаром у Љубовији је смештен у централном делу насеља преко пута 
Старе болнице. Искоришћеност укупног капацитета објекта Дома здравља је, за сада, задовољавајућа, 
али проблем представља недостатак лекара специјалиста. Централна установа са стационаром, 
спроводи мере примарне и делимично секундарне здравствене заштите, за насеље Љубивија, али и за 
преостали део општине. У мањим насељима, ван обухвата плана, раде здравствене амбуланте, са 
повременом службом опште медицине и стоматологије. Најповољније здравствене услуге имају 
становници насеља Љубовија (орјентационо, око 40-50% становника општине).  

Дом здравља са стационаром у Љубовији располаже капацитетом oд oкo 3500m2. 
Oрганизациона структура примарне здравствене заштите, подразумева следеће организационе 
јединице: Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи (са одељењима: општа медицина 
са просторно организованим здравственим амбулантама, хитна медицинска помоћ и санитетски превоз 
и здравствена заштита радника), Служба за здравствену заштиту жена и деце са поливалентном 
патронажом (са одељењима: здравствена заштита жена са поливалентном патронажом и здравствена 
заштита деце- здравствена заштита предшколског узраста), Служба за стоматолошку здравствену 
заштиту, Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичке 
консултативне службе(са одељењима: лабораторијска дијагностика, специјалистичке консултативне 
делатности -интерна медицина, офталмологија, оториноларингологија и заштита менталног здравља) и 
стационар (са одељењима: интерно одељење и породилиште). Стационар има капацитет  20 постеља, 
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а услуге стационара годишње користи око 1000-1200 здравствених осигураника. У Дому здравља се 
врши и дијализа. Због недостатка простора у самом објекту, на парцели Установе за одрасле и старије 
(у непосредној близини), налазе се и објекти логистике Дома здравља (кухиња и вешерај).   

 Апотекарске установе 
  Основна делатност је обављање фармацеутске здравствене заштите на примарном нивоу 
(снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, медицинско-техничким помагалим и ост). 
Главни носилац ове делатности је Апотекарска установа Лозница, са својим организационом  
јединицом у Љубовији. У насељу Љубовија постоји још неколико приватних  апотека. 
 
 Социјална заштита 
  Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ 
пружање помоћи и оснаживање за самостални и продуктиван живот у друштву појединца и породица, 
као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености. 
У систему социјалне заштите носиоци делатности су Центар за социјални рад и Установе социјалне 
заштите (установе за домски смештај). 

Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује у 
пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. Као 
специјализована установа у систему социјалне заштите, врши заштиту права и интереса грађана и 
њихових породица, чиме се непосредно остварују различити видови њихове социјалне и правне 
заштите: послови на заштити лица погођених стањем социјалне потребе, помоћ у решавању стамбених 
проблема, обезбеђивање минималних услова становања, заштита остарелог становништва, нега и 
помоћ у кући старим лицима, рад на сузбијању злостављања, саветовалишта, превентивни рад, 
смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу (хранитељство), старатељство, 
усвајање, помоћ за оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада. Број корисника права на 
материјално обезбеђење и других материјалних права се повећава, што се нарочито односи на децу и 
омладину са угроженом породичном ситуацијом и остарела лица без породичног старања и средстава 
за живот. Према пројекцији развоја становништва за наредни временски период, број становника преко 
60 година старости ће даље расти и то на читавој територији општине, а тиме и потребе у овом 
сегменту јавног сектора. У условима социјалне заосталости уочено је повећање броја лица са 
социјалним потребама, а ако се томе дода све присутнији тренд  даљег “старења становништва“, може 
се очекивати нужност пораста социјалних давања.  

Центар за социјални рад општине Љубовија покрива читаву територију општине. Сам објекат 
лоциран је уз Зелену пијацу у ширем центру насеља, са капацитетом простора који углавном 
задовољава потребе службе. 

Установе социјалне заштите (Установа за одрасле и старије “Љубовија“) ради као 
организациона јединица Центра за социјани рад и налази се на локацији Стара болница, преко пута 
Дома здравља. 

Пружа услуге домског смештаја одраслим и старијим лицим као и старијим лицима са 
менталним и интелектуалним тешкоћама. Установа је отвореног типа и пружа услуге смештаја 
мешовитог  типа (ментално здравим и одраслим и старијим особама са тешкоћама). Рад је организован 
24 часа (три смене), тренутни капацитет је 50 места, с тим што је планирано и проширење простора за 
смештај за још око 20 места (укупно око 800m2). Према капацитету, објекат условно задовољава 
потребе, али проблем је недостатак медицинске амбуланте, лекара, медицинског особља и возила 
тако да често постоји потреба за превозом корисника дома до здравствених центара у окружењу. Како 
оближњи Дом здравља има мали број лекара специјалиста, специјалистички прегледи морају да се 
обављају у оближњим градовима (Лозница, Шабац, Ужице, Ваљево, Београд). Установе социјалне 
заштите за децу и младе без родитељског старања и децу и младе са сметњама у развоју, на 
територији плана не постоје. 
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 Јавно информисање 
  На читавој територији општине Љубовија на задовољавајућем нивоу. Овај јавни сервис је у 
потпуности приватизован. Постоје две радио станице: “Радио Љубовија“ и “Соко Љубивија“. Студијска и 
емисиона опрема као и антенски системи (предајник се налази на репетитору на Немићу), омогућавају 
домет односно радијус чујности 10-15 km што значи да сигнал покрива и делове територија суседних 
општина (Осечина, Мали Зворник, Крупањ и Републику Српску - Братунац и Сребреница). Нa подручју 
општине нема приватних TВ-станица, кao ни новинских и издавачких кућа. Нe постоји локално гласило, 
а на нивоу Мачванског округа, излазе листови "Глас Подриња", "Спорт у Подрињу" и “Лозничке 
новисти“. 
 
 Површине и објекти државне управе 
  С обзиром да је насеље Љубовија једини општински центар, службе државне управе и локалне 
самоуправе су смештени на ужој или широј територији насеља. Све ове службе играју значајну улогу у 
задовољавању основних потреба становништва из домена јавног сектора, одн. изворних и поверених 
послова из надлежности републике и општине. Од служби државне управе постоје: РФ за здравствено 
осигурање, РФ за пензионо и инвалидско осигурање (Филијала Шабац, испостава Љубовија), 
Национална служба за запошљавање (Филијала Лозница, организациона јединица Љубовија), Црвени 
крст Републике Србије (Општински одбор црвеног крста), Републички геодетски завод- Служба за 
катастар непокретности Љубовија, Републичка управа јавних прихода, Основни суд Лозница (Судска 
јединица Љубовија) и Прекршајни суд Лозница (Одељење суда у Љубовији). 
  Основна делатност РФ за здравствено осигурање је вршење јавних овлашћења у 
обезбеђивању и спровођењу здравственог осигурања, као и у решавању о правима и обавезама из 
обавезног здравственог осигурања, а РФ за пензионо и инвалидско осигурање је вршење јавних 
овлашћења ради остваривања ових права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђивања 
средстава за остваривање ових права. Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно 
социјално осигурање, са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом. Обе испоставе су 
смештене у истом објекту, у центру насеља, на локацији у близини Дома здравља. Укупна површина 
простора у функцији је око 120m2.  
  Национална служба за запошљавање пружа услуге посредништва у запошљавању, додатно 
образовање и обуку незапослених лица и обезбеђује субвенције за незапослене и послодавце. 
  Општински одбор црвеног крста својом делатношћу допуњава рад Центра за социјални рад, са 
активностима: организовање добровољног давања крви са анимацијом и едукацијом даваоца, 
социјални рад за домицијално становништво (донирање, прикупљање и дистрибуција хуманитарне 
помоћи лицима и организацијама којима је помоћ потребна) и васпитно-образовни рад на различитим 
социјалним програмима (патронажа и сл.). 
  Републички геодетски завод- Служба за катастар непокретности Љубовија је посебна 
републичка организација која врши стручне послове и послове државне управе, који се односе на 
државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни 
регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-
катастарски информациони систем и националну инфраструктуру геопросторних података, као и 
геодетске радове у инжењерско-техничким областима. Служба је смештена у згради општине. 
  Основне делатности пореске управе министарства финансија (Републичка управа јавних 
прихода) су: прописивање рачуна за уплату јавних прихода на које се уплаћују јавни приходи и 
примања, као подрачуни система консолидованог рачуна трезора, одређивање услова и начина 
вођења рачуна за уплату јавних прихода, као и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за 
трезор.  
  Основни суд Лозница – Судска јединица Љубовија је суд опште надлежности и пружа основне 
судске услуге, одн. суђења у парничкој, ванпарничној и извршној материји. Најближе више судске 
инстанце су у Шапцу и Београду. 
  Прекршајни суд Лозница – Одељење суда у Љубовији је суд посебне надлежности и свој рад 
обавља у складу са Законом о прекршајима, одн. условима за прекршајну одговорност, условима за 
прописивање и примену прекршајних санкција, самим прекршајним поступком, издавањем прекршајних 
налога, поступком извршења одлука, регистром санкција и регистром наплаћених новчаних казни и 
других новчаних износа. Републичка управа јавних прихода и обе судске јединице су у згради општине. 
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 Површине и објекти локалне самоуправе 
  Општинска управа функционише као јединствена служба образована је за непосредно 
спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавања остваривања 
права грађана. Рад Општинске управе је организован у четири сегмента рада, одн. четири одељења: 
Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и суштинске послове; Одељење за 
привреду, урбанизам, грађевинске, инспекцијске и имовинско правне послове: Одељење за буџет и 
финансије и Кабинет председника општине. Локална самоуправа је смештена у згради општине и 
задовољава потребе становништва читаве општине Љубовије. У насељу није организована служба 
комуналне полиције. 
 
 Површине за спорт и рекреацију 
  С обзиром на своје компаративне предности, општина Љубовија у задње време почиње 
рационалније и свестраније да користи огроман потенцијал овог сегмента јавног сектора. Ради јасније 
анализе постојећег стања и расположивих капацитета, као аспекти разматрање издвојене су три 
области: спортски комплекси са објектима активног спорта и рекреације (спортске сале, терени и 
вежбалишта), простори/објекти мирне рекреације (слободне зелене површине, излетнички терени, 
шеталишта) и активна рекреација ван урбаног простора (пре свега уз реку Дрину). 
  У области физичке културе, у обухвату Плана, као и на читавној територији општине, уочљив је 
недостатак свих категорија спортских јавних објеката, од дечјих игралишта до објеката спорта и 
рекреације омладине и одраслих (терени на отвореном и вежбалишта, спортски комплекси са 
објектима активног спорта и рекреације, специјални спортски објекти – затворено пливалиште, 
купалишта и ост.). Недостају и простори/објекти мирне рекреације (уређене слободне зелене 
површине, излетнички терени, шеталишта), као и активне рекреације ван урбаног језгра (пре свега у 
приобаљу Дрине). 
  Постојећи капацитети дечјих игралишта не задовољавају стандард (2-5m2/ детету и 0,15-0,50m2/ 
становнику), а додатни проблем је неодговарајући просторни распоред, одн. њихова недовољна 
заступљеност у градском центру, где су с обзиром на густине становања најпотребнији. 
Постоји потреба за уређењем „малих терена“ у градским блоковима, као и делова парковских 
површина са опремом за игру деце, коју свакако треба фаворизовати с обзиром да овај вид уређења 
представља најекономичнији и један од ефикаснијих приступа решавања проблема недостајућих 
игралишта. За децу школског узраста, која имају обавезу активног бављења спортом у оквиру 
наставног програма, ситуација је знатно боља, али и ту се запажа недостатак објеката и одступање од 
прописаних стандарда. 
  У области физичке културе на читавој територији општине, уочљив је и недостатак наменских 
објеката активног спорта и рекреације – спортских сала и затворених или отворених терена за мале 
спортове. У насељу Љубовија спортска сала Средње школе, фискултурна сала основне школе и 
отворени терени за мале спортове (рукомет, кошарка, одбојка и мали фудбал), у оквиру школског 
комплекса користе се пре свега за потребе школа, али и за спортске клубове и рекреативце. 
На локацији Стара школа, уређен је нови спортско рекреативни центар који је доступан ђацима, али и 
свим рекреативцима. Величина овог уређеног комплекса је око 8000m2, у функцији је од 2021., а 
изграђени су следећи садржаји: мала спортска сала, дечје игралиште, фудбалски и одбојкашки терен, 
трим стаза и теретана на отвореном. 
  За разлику од предходних, коришћење простора активне рекреације ван урбане зоне је у 
великој експанзији, са све већом популаризацијом и динамиком развоја, што веома позитивно утиче на 
дефинисање идентитета општине Љубовија у оквиру региона. Ово се пре свега односи на реку Дрину, 
као највећи потенцијал Азбуковице и могућности његовог коришћења за све врсте спортске рекреације 
на брзим рекама. 

Спортски савез општине Љубовија представља кровну организацију спорта на читавој 
територији општине. Тренутно броји десет чланова, у оквиру осам спортских грана (фудбал, кошарка, 
одбојка, карате, шах, рафтинг, стони тенис и планинарство). Чланови Спортског савеза општине 
Љубовија су: женски кошаркашки клуб “ Љубовија“, кошаркашки клуб “Младост“ Љубовија, Општински 
фудбалски савез Љубовије, катаре клуб  “Дрина“ Љубовија, шах клуб “Дрина“ Љубовија, рафтинг клуб 
“Дринска регата“ Љубовија, планинарски клуб “Торничка Бобија“, Спортско удружење “Либеро 015“, 
Спортско удружење “Viva  besket  015“ и Спортско удружење “Nec 015“.  Од свих наведених клубова, 
једино фудбалски клуб “Дрина“ има своје игралиште (на уласку у насеље, уз реку Љубовиђу), величине 
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око 3,40ha, док остали дворански спортови углавном користе школска игралишта и спортску салу 
Средње школе. 
 
 Остале површине и објекти за комуналне делатности 

Све ове службе играју значајну улогу у задовољавању основних потреба становништва из 
домена јавног сектора, као што су: уређење и опремање градског грађевинског земљишта, 
одржавањем градских улица и локалних/општинских путева као и осталих услуга из домена јавних и 
комуналних услуга, затим снабдевање и дистрибуција санитарне воде и енергената, обезбеђивање 
поштанско- телеграфског и телефонског саобраћаја и веза, уређење и управљање комуналним 
објектима (зеленом пијацом, насељским гробљем), управљање отпадом (планираним постројењем за 
пречишћавање отпадних вода, рециклажним двориштем и ост.). 

Од јавних и комуналних предузећа и служби, на подручју Плана раде: ЈП за путеве и 
управљање грађевинским земљиштем „Љубовија“, ЈКП „Стандард“, ЈП „ПТТ-саобраћаја“ Србија (ЈПМ 
Љубовија), „Телеком Србија“ ЈП ЕПС „Електродистрибуција“ Лозница (Пословница Љубовија), ЈП за 
путеве „Ваљево“, Пункт у Љубовији. (ЈП „Србија шуме“ – Шумско газдинство Борања – Шумска управа 
Мали Зворник, смештена је у Малом Зворнику, али покрива и територију општине Љубовија. Све ове 
јавне и јавне комуналне службе размештене су у ужем и ширем центру. 
 
 Комунални и комунално инфраструктурни објекти 

Зелена пијаца: У обухвату Плана постоји само једна пијаца, која је сталног карактера и 
функционише као робно-зелена пијаца. Налази се у северном делу насеља Љубовија, са површином 
од око 2300m2. По свом положају и величини простора, пијаца задовољава потребе, али уз наменско 
коришћење и уз услов боље уређености.  

Сточна пијаца: Како је због смањења сточног фонда и потреба за трговином стоком све мања, 
сточна постојећа пијаца дуже време није у функцији, а све је присутније и питање њене оправданости. 
У том смислу локација у Вагану (уз Државни пут IБ реда, бр. 28), а према предходно важећим планским 
документима, опредељена је за намену комерцијалне делатности. 

Гробље: Љубовијско насељско гробље налази се на северозападној страни насеља, на 
локацији Мекоте. Постојећи део изности око 2,2ha са попуњеношћу од око 70-80%.  

Прихватилишта/азили за животиње: На читавој територији општине, као и на регионалном 
нивоу, не постоје азили ни животињска гробља, као ни планиране површине за такве садржаје, иако 
постоји потреба за његовим формирањем (на нивоу општинског центра и/или гравитационих подручја 
за целу територију). Приоритет треба да представља формирање сточних гробаља по сеосим 
насељима или строго поштовање законских одредби о одвожењу лешева животиња у надлежне 
кафилерије. 

Одлагалишта (депоније) комуналног отпада: Систем за евакуацију комуналног отпада у 
стамбеним, радним и комуналним зонама функционише преко судова-контејнера постављених на 
јавним површинама у дефинисаним зонама прикупљања комуналног отпада. У кључним улицама у 
насељеном месту Љубовија контејнери су постављени на пројектоване локације и то у већини 
случајева на издвојеним нишама, или на безбедним деловима јавних површина. У споредним улицама 
и околини насељеног места Љубовија контејнери су постављени на јавне површине по решењу 
комуналног инспектора Општинске управе општине Љубовија, а на предлог Комисије за одређивање 
места контејнера (члан 25. Одлуке о комуналном уређењу, „Сл.лист општине Љубовија“, бр. 9/2015). 
Управљање комуналним чврстим отпадом на територији општине Љубовија, поверено је ЈКП 
„Стандард“ Љубовија, које врши сакупљање, транспортовање и одлагање чврстог комуналног и сл. 
отпада на постојећу привремену депонију у Лозници. ЈКП „Стандард“ покрива тeритoриjу насеља 
Љубовија и oбслужуje већину дoмaћинстaвa са градске територије. За сада нема селектовања, као ни 
било каквог поступка рециклаже отпада. Сакупљање и одвожење отпада је контејнерског типа, из 
насеља Љубовија се односи свакодневно, а из осталих насеља по потреби.   
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Општина Љубовија је у току 2019. године, заједно са градом Лозница, општином Мали Зворник 
и општином Крупањ започела активности на придруживању Колубарском региону за управљање 
отпадом. МЖС је подржало иницијативу, потписан је Меморандум о утврђивању интереса за заједничко 
управљање наведених општина и града Лозноца са привредним друштвом РЕЦ „Еко-Тамнава“. У току 
2020. године урађена је Студија оправданости за потребе горе наведеног придруживања. Студија је 
сагледала постојеће стање, истражила правне и економске аспекте у области управљања отпадом, 
утврдила количине и морфолошки састав отпада, дала предлог локација, технологију и инвестициону 
вредност трансфер станица, рециклажних дворишта и других неопходних садржаја битних за процес 
прикључења. Утврђено је да је оваква врста сарадње правно могућа и друштвено економски 
оправдана. Процес придруживања је у току. 

Кад је у питању медицински и патоанатомски отпад, реализује се програм његовог третмана и 
одлагања у складу са законском регулативом. Према уговору са Општом болницом у Лозници, у Дом 
здравља је у обавези да медицински отпад сортира, упакује и достави Општој болници у Лозници на 
даљи третман, што подразумева третман парним стерилизатором за ову врсту отпада. Фармацеутски, 
цитотоксични и хемијски отпад, за сада немају третман, као ни  сабирни центар. Локације ндустријског 
отпада, такође нису опредељене.  

Рециклажна дворишта: Рециклажно двориште је надзирани ограђени простор намењен 
одвојеном прикупљању и привременом складиштењу  мањих количина посебних врста отпада.  Имају 
значајну улогу у управљању отпадом, јер служе као спона којом јединице локалне самоуправе 
осигуравају везу између грађана и јавних комуналних предизећа, која су овлашћена и задужена за 
управљање поједином врстом отпада, односно за делатности сакупљања, збрињавања или друге 
обраде појединих врста отпада. Формирањем рециклажних дворишта, комуналним предузећима је 
знатно олакшано одношења смећа до трансфер станица и сортирних станица, као и привремених или 
регионалних депонија. 

Аутобуска станица (комунално инфраструктурни објекат): Локације аутобуске станице је на 
улазном делу у насеље, уз реку Љубовиђу. Пружа услуге превоза путника и робе на приградским и 
међуградским линијама. Величина постојеће локације је око 5300m2, што задовољава потребе насеља. 
У насељу није организован градски превоз. 
 
 Површине и објекти посебне намене 
  Ову групу чине Полицијска управа Љубовија, Ватрогасно-спасилачка јединица Љубовија и 
Полицијска управа граничне полиције. Све ове службе покривају читаву територију општине и 
смештене су у заједничком објекту у ширем центру града. 
  Полицијска управа Љубовија ради на обезбеђивању и подизању нивоа јавне безбедности, 
односно обављању општих полицијских послова. Као једна од њених професионалних јединица ради и 
Ватрогасно-спасилачка јединица Љубовија, у чијој је надлежности: гашење пожара и заштита од 
пожара, управљање редовним и помоћним ватрогасним бригадама за гашење и заштиту од пожара, 
спашавање људи и животиња, пружање помоћи у цивилним несрећама, приликом поплава у 
саобраћајним несрећама. 
  Полицијска управа граничне полиције обаља послове обезбеђења државне границе. Нови мост 
(„Братољуб“) је гранични прелаз првог реда, са заједничком локацијом полицијских и царинских органа 
БиХ и Републике Србије (царински терминал и управа царина и ост.). Осим прилазнице и самог моста, 
сви остали садржаји планирани су на другој обали реке Дрине (Република Српска). За локацију новог 
моста на Дрини, донет је План детаљне регулације „Изградња моста на реци Дрини у К.О. Читлук“, 
општина Љубовија. Мост је у функцији. 
 
 Верски објекти (објекти у јавној употреби) 
  У обухвату Плана су Српска православна црква „Св. преображења“ у Љубовији и манастирски 
комплекс „Св. Тројице“ у Читлуку. Љубовијска црква је смештена у самом центру насеља, у 
непосредној близини зграде општине. Сам храм, са свим покретним добрима у њој, означен је као 
објекат од посебног културно и историјског значаја, а црквена порта као заштићена околина споменика 
културе. Манастир у Читлуку је на око 3km северно од центра Љубовије и један је од најстаријих 
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комплекса у овом делу Подриња. Осим самог храма, у саставу комплекса је конак, као и манастирско 
гробље. 
 
 Површине за индустрију и произодњу су груписане на три локације: Први комплекс налази се у 
насељу Стара Љубовија (К.О. Лоњин), између реке Дрине и државног пута (Зворнички пут). Ова 
производно-технолошка зона обухвата велике парцеле са индустријским објектима где и даље постоје 
велике површине намењене пољопривредној производњи, што представља могућност проширења 
индустријске зоне, уколико се за тим појави потреба. Проблеми везани за овај део тичу се лоше 
економске ситуације (углавном се ради о компанијама ван функције) и еколошки неприхватљивих 
начина одстрањивања штетних материја. Други комплекс се налази на југоисточном делу подручја 
обухваћеног Планом, у катастарској општине Доња Буковица. Комплекс је претежно намењен објектима 
у функцији складиштења и прераде производа. Такође, у овој зони налази се велики број парцела 
намењених пољопривредној производњи и могућношћу ширења зоне. Трећи комплекс се налази 
између реке Дрине и државног пута, у К.О. Доња Буковица и намењен је експлоатацији шљунка и песка. 
За ову зону предвиђена је израда Плана детаљне регулације.  
 
 Површине за комерцијалне делатности представљају појединачне локације у насељском ткиву, 
дисперзно расутих објеката и комплекса, у оквиру који се обављају услужне делатности: трговина и 
друге делатности. 
 
 Саобраћај 
  Окосницу уличне мреже на подручју Плана генералне регулације Љубовија чине примарне 
саобраћајнице које се поклапају са деловима  праваца државних путева (према Уредби о 
категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/2013 и 119/2013) а у складу са 
Референтним системом Републичке дирекције за путеве): Iб реда број 28 ( стари магистрални М-19.1– 
улица Зворнички пут),  и IIа реда број 141( стари регионални Р-113 Пецка – Љубовија (улице Дринска, 
део Карађорђеве и Милана Тешића)), са делом општинског пута О-7 (ул.Карађорђева) и улица 
Живојина Мишића. Преко реке Дрине са подручја Плана функционише стари мост Љубовија–Братунац, 
а због његове слабе носивости за теретни саобраћај, кроз план детаљне регулације из потеса Ваган 
изграђен је нови мост преко Дрине према Братунцу (Република Српска, БиХ) Братољуб. Улична мрежа  
је у значајној мери са неодговарајућим профилима који онемогућавају да се на одговарајућем нивоу 
услуге опслуже улазно излазни правци и да се омогући адекватно повезивање различитих садржаја. 
Недостатак саобраћајних површина за пешачки утиче у великој мери на квалитет живота и на 
безбедност саобраћаја у целини. Проблем паркирања возила на подручју Плана  није изражен. У 
пoстojeћeм стaњу нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa, посветити пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja у 
профилима регулације где постоји могућност за изградњу бициклистичке инфраструктуре. Превоз робе 
и путника на подручју Плана  обавља се искључиво друмским транспортом. На подручју Плана постоји 
аутобуска станица која послује у оквиру СП “ЛАСТРА“ Лазаревац, Радне јединице за путнички 
саобраћај „ЛАСТРА“ Љубовија. На територији Плана постоје три станице за снабдевање горивом све 
позициониране дуж државног пута Iб реда број 28. 
 
 Водоснабдевање 

Систем снабдевања водом „Грабовица“ осим 2 бунара издашности 60 l/s, у  свом саставу има и 
систем за дезинфекцију воде, потисну  станицу, потисно-диструбитивни мрежу дужине од око 28 км и 
два резервоара запремине од по 160 м3 у функцији, као и више објеката у завршној инвестиционој 
фази. Са система за снабдевање санитарном водом  „Грабовица“, осим насеља Љубовија, снабдевају 
се и насеља: Читлук, Лоњин и Дубоко ( 6000 становника). Старо извориште санитарне воде ( бунари Б1 
и Б2 ),  у перспективи ће се користити за изравнавање  вршне потрошње. Сирова вода само се 
хлорише. Водоводни систем  насеља Љубовија  располаже са резервоарским простором од  V=2000m3  
на Кршном Брду (кота 250mnm). У наредном планском периоду, акценат ће  бити стављен на 
сукцесивну реконструкцију постојеће  дистрибутивне мреже. 

Специфична потрошња воде по становнику на дан (не укључујући губитке у систему )  у 
периоду 2004 – 2006. године била је око 150 л/ст/дан, док је са укљученим губицима у систему  била 
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261 л/ст/дан. Насеља Љубовија нема проблема са снабдевањем водом, јер се максимална дневна 
потрошња креће око qmax=20 l/s. 
 
 Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних, идустријских отпадних вода  и дела 
атмосферских  отпадних вода у  насељу Љубовија, обавља се на два начина:  кланализационом 
мрежом „општег“ система  и индивидуалним септичким јамама по периферним деловима насеља. У 
циљу заштите животе средине и ради стварања предуслова за  ширење секундарне канализационе 
мреже  у наредном периоду  планира се:  изградити примарне канализационе колекторе за повезивање 
до локације опредељене за постројење за пречишћавање отпаних вода (ППОВ); сукцесивно 
реконструисати постојећу канализациону мрежу „општег система“ уз раздвајање санитарно-фекаланих 
отпадних вода од атмосферских и замену  дотрајалих цеви новим  адекватног порфила. У  
новопланираним улицама  превиђена је изградња санитарно-фекалне канализационе мреже. Објекти 
на  канализационој  мрежи- каналилзационе црпне станице. 
 
 Водопривредна инфраструктура 
 Већ при четрдесетогодишњим великим водама реке Дрине ( протицај 4500- 5000 m3/s) плави се 
део земљишта у долини реке Дрине до коте 173.29 mnm. 
 Као заштита од високих водостаја реке Дрине , урађен је  пут- насип  Зворник-Бајина Башта , 
који  је на сектору насеља Љубовија обложен  бетонским плочама (дужине око 2 km)  према  реци 
Дрини. Горња ивица ових плоча  ( на месту ушћа Љубовиђе у реку Дрину),  је на коти  176,10mnm, што 
одговара водостају при  стогодишњој великој води  Дрине (Q1% =6600m3/s), док је кота круне насипа  
на коти 177.10 mnm. 
 Слабе тачке  на овом насипу су  проспути и мостови  у његовом трупу  , остављени за 
евакуацију  брдских  вода , насталих сливањем  са околних терена  у реку Дрину. 
  При високим водостајима, река Дрина се излива  ( кроз ове пропусте),  и плави брањено 
подручје. Да би се утврдило који ће од ових пропуста – мостова остати у функцији , а који ће бити 
укинут , потребно је извршити хидролошко-хидраулички анализу , а затим  израдити  пратеће насипе  
дуж водотока  који се уливају  и на тај начин  спречити изливање  вода Дрине у  брањено подручје. Ово 
је посебно важно за насеље  Љубовију, због близине ( пропуста)- моста  на Сабирном каналу I, ради 
заштите овог подручја од поплава. 
 
 Електроенергетика 

Опис постојећег стања електроенергетске мреже дат је у цитираним Условима ЕД Лозница и 
ЕМСа, који су уграђени у План. Наведени електроенергетски објекти нису евидентирани код РГЗ 
Службе за катастар (осим трафо-станица 110/35kV и  35/10kV). 

Квалитет снабдевања потрошача електричном енергијом је задовољавајући. Са негативним 
предзнаком јe уочено следеће: 

- недостатак адекватне резерве у капацитету трансформације 35/10kV, на реону ТС „Љубовија 1“ 
(2x2.5MVA); 

- нарушавање урбанистичке концепције обзиром на положајe далековода 10kV и на забрану градње 
у заштитном појасу далековода; 

- присуство ваздушне нисконапонске мреже са знатним степеном амортизованости (монофазне 
мреже и мреже на дрвеним стубовима), ван централних насељских зона; 

- трасе подземних ел.енергетских кабловских водова 10kV  и 0.4kV нису евидентиране код РГЗ 
Службе за катастар непокретности. 

 
 Топлификација и гасификација 

У обухвату плана генералне регулације нема изграђене гасоводне мреже. 
У обухвату плана нема изграђеног система даљинског грејања, а присутан је већи број 

интерних система са котларницама. 
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 Електронске комуникације 
У наменском објекту у улици Војводе Мишића (бр.61 и 62) је дигитална телефонска центра АТЦ 

„Љубовија“ која је оптичким кабловима ка Малом Зворнику, Бајиној Башти и ка Крупњу повезана у 
јединствен телекомуникациони систем Републике Србије. На реону АТЦ је укупан обухват плана 
детаљне регулације, осим насеља Лоњин који има сопствени комутациони уређај. 

Телекомуникациона мрежа је доминантно подземна. Прикључци објеката у центру насеља 
Љубовија и у индустријској зони су подземним Тк кабловима, а за преостали део обухвата, отцепи са 
подземне Тк мреже излазе на бетонске стубове (ваздушне изводе) и прикључци објеката су 
реализовани као ваздушни. Постоји, у мањем обиму, и ваздушна Тк мрежа по периферијама насеља. 

У централном делу насеља Љубовија изведена је Тк кабловска канализација. Орјентациони 
положај окана, нумера окана и број цеви представљени су на графичком прилогу. 

Кабловски дистрибутивни систем је изведен као ваздушни, по стубовима нисконапонске мреже и 
јавне расвете. Телеком дистрибуира кабловски сигнал по својој мрежи фиксне телефоније и оптичкој 
мрежи. 

У обухвату плана су две базне радио релејне станице оператера МТС Србија. Ван обухвата 
плана, у насељу Лоњин је базна радио-релејна станица Yettel-а на којој гостује и базна станица 
оператера „А1“. Покривеност сигналом 3G и 4G мреже је задовољавајућа, 5G мрежа не постоји. Положај 
базних станица је орјентационо представљен на графичком прилогу. 

Квалитет телекомуникационих услуга које су обезбеђене на обухвату плана је задовољавајући, 
обзиром да је посао на дигитализацији практично приведен крају. До објеката јавне намене и објеката 
колективног становања је изведена оптичка телекомуникациона мрежа. Са негативним предзнаком је 
уочено то да оптичка мрежа није изведена на укупном обухвату плана. 

 
 Зелене површине 
  На подручју обухваћеном планом зелене површине се могу поделити у две основне групе: 
Вегетација - шумски појасеви, ливаде и пољопривредене површине (намењене узгоју биља) и уређене 
јавне зелене површине. Јавно зеленило у насељу, кога чине парковско зеленило, блоковско зеленило, 
улични дрвореди, отворене зелене површине у стамбеним зонама, сведено је на најмању могућу меру. 
У насељу је очигледан недостатак дрвореда који постоји само у делу Карађорђеве улице. Такође не 
постоји уређено заштитно зеленило, што је веома значајно ако се има у виду присуство магистралног 
пута и његова позиција у односу на насеље и стамбене зоне. Шумско земљиште је дефинисано на 
територији читавог обухвата, а нарочито у северном делу. То су углавним постојећи шумски појасеви, 
на стрмим теренима. Јавне плаже/купалишта: У насељу, у приобалном појасу реке Дрине постоји 
неколико плажа, које су без прилазних саобраћајница, потпуно неуређене и без надзора. 
 
 Градитељско наслеђе 
  Утврђена непокртна културна добра на територији ПГР Љубовија не постоје. Евидентирани 
објекти градитељског наслеђа: Црква у Љубовији и вредни објекти градитељског наслеђа Стара 
болница, ул. Б.Мишића Љубовија. Постоји неколико археолошких локалитета са непрецизним 
локацијама или дислоцираним налазима. 
 
 Природна добра 
  Према Решењу о условима заштите природе 03 бр. 021-81/2 од 17.02.2022. године, које је 
доставио Завод за заштиту природе, а на основу увида у Централни регистар заштићених природних 
добара Србије и документацију Завода, установљено је да у обухвату плана нема заштићених подручја 
за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја еколошке 
мреже Републике Србије, на основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010-испр.,14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021). Дрина са приобалним појасем у природном и 
блископриродном стању је међународни еколошки коридор еколошке мреже РС, а предеони елементи 
унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, 
живице и сл.) и река Љубовиђа у границама Плана, имају улогу локалних еколошких коридора 
еколошке мреже РС, утрђених Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010).  
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Река Дрина, укључујући и део у границама Плана, се налази у оквиру потенцијалног Натура 
2000 подручја „Дрина“.  
 
 Животна средина 
  Oпштинa Љубoвиja се нaлaзи у рeгиjи кoja ниje знaчajниjе пoд утицajeм глoбaлнe зaгaђeнoсти 
aтмoсфeрe, пoштo сe нaлaзи у плaнинскoм мaсиву зaпaднe Србиje, мeђу кojимa je дoминaнтнa 
Сoкoлскa плaнинa. Сaмо насеље Љубoвиja je пoстaвљeно нeпoсрeднo уз рeку Дрину те је стoгa утицaj 
глoбaлнoг зaгaђeњa само повремено значајан и огледа се у пoстojaњу увeћaнe eмисиje, пoсeбнo неких 
"стрaтeшких" пoлутaнaтa. 
 
 
 

 

 

 Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату Плана генералне 
регулациије заснована је на стратешким опредељењима и смерницама из Просторног плана РС, 
Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, Просторног 
плана општине Љубовија и Стратегије одрживог развоја општине Љубовија, као и потреби интегрисања 
различитих функцији националног, регионалног и локалног/насељског значаја и њиховог оптималног 
функционисања у простору. Преузете су смернице из старог Плана генерелне регулације за насељено 
место Љубовија. 
 Генерални циљ израде Плана генералне регулације се огледа кроз препознавање и коришћење 
свих просторних могућности у оквиру границе Плана и одређивање смерница за развој делатности и 
намену површина ради обезбеђења услова за дугорочни, уравнотежени и одрживи економски, 
еколошки и социјални развој насеља и подизање квалитета живота свих становника и посетилаца овог 
подручја, односно искоришћавање потенцијала које пружа територија насељеног места Љубовија . 
 Општи циљеви Плана генералне регулације за насељено место Љубовија се дефинишу кроз:  
 стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на основама одрживог развоја уз 

свођење могућих сукоба у простору на најмању могућу меру; 
 заштите и унапређења стања животне средине, са нагласком на подручјима од посебног значаја 

(простори под очуваним шумским комплексима, водотоцима, простори са посебним визуелним 
могућностима и квалитетима); 

 смањење просторних ограничења за развој насеља и спречавање нелегалне градње; 
 развој мреже инфраструктуре и јавних служби; 
 унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника и посетилаца подизањем 

нивоа опремљености, стварање веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за 
подстицај привредног развоја, покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски 
повољнијих услова за привређивање и стварање добити; 

 побољшање социјаног и демографског развоја; 
 унапређење елемената урбане структуре уз поштовање традиционалних образаца грађење датог 

подручја, као и очување првобитне урбане матрице и амбијенталних насеља; 
 развој туристичког потенцијала насеља; 
 надгледање развоја. 
 Циљеви друштвеног развоја насеља могу се дефинисати као општи циљеви становника 
насеља који произлазе из потреба задовољења одређених потреба ка окружењу и који се базирају на 
тенденцијама досадашњег развоја природних и створених услова, а могу да се сведу на следеће: 
развој малих и средњих предузећа уз коридоре државних путева; интезивирање одређених грана 
пољопривредне производње (повртарство, воћарство, органска производња и сл.); стварање солидне 
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сировинске основе из окружења за развој прерађивачких капацитета; пораст продуктивности рада; 
пораст животног стандарда; унапређење и заштита животне средине. 
 Посебни циљеви Плана генералне регулације за насељено место Љубовија се дефинишу кроз 
сегменте плана, природне услове, центре, становање, продукцију, јавне службе, туризам, рекреација 
спорт и зеленило, саобраћај, комуналну инфраструктуру, заштиту културног наслеђа и заштиту животне 
средине. 
 Oствaрeњe циљeвa сe мoжe фoрмулисaти крoз oбeзбeђивaњe oснoвe зa плaнски рaзвoj пoдручja 
и искoришaвaњa пoтeнциjaлa кoje пoдручje нуди уз пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja. 
 Неопходно је успоставити јасан саобраћајни систем насеља без грубог урушавања аутохтоне 
матрице насеља која је настала претежно стихијски. Примарни саобраћајни систем којег чине мрежа 
државних путева и сабирних саобраћајница, заједно са мрежом планираних државних праваца треба 
да се ускладе са саобраћајном матрицом градског насеља и обезбеде несметан проток роба и добара 
према пограничном подручју. 
 Услужне делатности својим развојем и унапређењем утицаће на пораст животног стандарда 
становништва. Увођењем површина јавне намене које до сада нису постојале у насељску матрицу 
(скверова, паркова и сл), унапредиће се социјални живот и комуникативност становника насеља. 
  На основу прибављених података, анализе и оцене постојећег стања, валоризацијом свих 
насељских функција, као и процене развојних могућности дефинисани су: намена простора, 
грађевинско подручје и грађевинско земљиште јавних намена на ком постоје или се планира изградња 
објеката од општег интереса, као и правила уређења и грађења насељских зона.  
 
 
 
 

 

 Граница обухвата ПГР Љубовија полази од тромеђе катастарских парцела број 1238, 66/2 и 67 
(К.О. Лоњин), и иде спољном границом кат.парц.бр.67, 69, 71/6, 72/1, 72/3, 77, 75/1, 75/2, 85 до тромеђе 
кат.парц.бр.85, 87 и 1240, пресеца кат.парц.бр.1240, наставља ка западу спољном границом 
кат.парц.бр.1240, 1239, 494, 495, 492/2, 516/1, 523/4, 523/2, 532/1, 532/3, 533, 535 до тромеђе 588, 585 и 
535, даље сече кат.парц.бр.585 до тромеђе кат.парц.бр.585, 586 и 587, наставља спољном границом 
кат.парц.бр.587 до тромеђе кат.парц.бр.587, 592/2 и 586, даље сече кат.парц.бр.592/2, 592/1 и 593 све до 
тромеђе кат.парц.бр. 593, 595/3 и 594, наставља спољном границом кат.парц.бр.593, 591/2, 596, 595/2 до 
тромеђе кат.парц.бр.595/2, 595/1 и 598/1, даље сече кат.парц.бр. 598/1 до тромеђе кат.парц.бр.598/2, 
660/2 и 1237, наставља ка југоистоку спољном границом кат.парц.бр.1237, 655/6, 655/1, 652/2, 651/7, 
651/6, 651/5, 651/1, 651/2, 651/4, 633/2, 633/1, 632, 630/2, 628/2, 628/1, 628/3, 627, 796, 793/2, 793/1, 792/2, 
792/1, 789/1, 789/2, 788, 787/2, 786, 780/7, 780/1, 782/3, 782/4 до тромеђе кат.парц.бр.782/4, 801 и 778, 
пресеца кат.парц.бр.778 све до кат.парц.бр.804/4, скреће ка западу и прати спољну границу 
кат.парц.бр.778, 775, 764/3, 764/1, 763, 760, 761/2, 762/2, 756/1, 756/3, 742, 720, 721/2, 721/1, 721/3, 1206, 
1205, 1204, 1190/5, 1190/2, 1254 до тромеђе кат.парц.бр.1254, 932 и 1255/1, пресеца кат.парц.бр.1255/1 
до кат.парц.бр.933/2, затим се ломи ка југоистоку и наставља да прати спољну границу 
кат.парц.бр.1255/1, 1005, пресеца кат.парц.бр.992 до тромеђе кат.парц.бр.991, 992 и 993, даље иде 
спољном границом кат.парц.бр.993, 990/2, сече 988/3 до тромеђе кат.парц.бр.988/3, 999/1 и 999/3, 
наставља спољном границом кат.парц.бр. 999/3, 1003, 967 до тромеђе кат.парц.бр.966, 967 и 1054/2, 
пресеца кат.парц.бр.1054/2 све до кат.парц.бр.1054/1, ломи се ка југоистоку и иде спољном границом 
кат.парц.бр.1054/2, 1059, 1055, 1053, 1055, 1056 до тромеђе кат.парц.бр.1056, 1052/3 и 1253, пресеца 
кат.парц.бр.1253 до тромеђе кат.парц.бр.1253, 1064/1 и 1064/2, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.1253, 1063/1 до тромеђе кат.парц.бр.1064/2, 1101 и 1063/1, пресеца 1101 до тромеђе 
кат.парц.бр.1101, 1102 и 1096, даље прати спољну границу кат.парц.бр.1101, 1087/1, 1088/1, 1095/5, 
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1095/3, 1251, 1104/2, 1251, 1104/1, 1110/1, 1113, 1110/1, 1110/2, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1118/7, 
1118/6, 1118/5, 1118/1, 1121/4, 1121/5, 1121/1, 1122, 1123, 1124/2, 1124/1, 1126/1, 1126/2, 1131/3 до 
тромеђе кат.парц.бр. 1131/3, 1131/4 и 1256/1 (река Љубовиђа), сече кат.парц.бр.1256/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.1256/1, 991 и 668 (река Љубовиђа), излази из К.О.Лоњин и прелази у К.О.Љубовија па 
наставља спољном границом кат.парц.бр.668 (река Љубовиђа), 38/4, 42/55, 677, прелази у К.О. Читлук и 
обухвата део кат.парц.бр.1339 до тромеђе кат.парц.бр.1012, 1013 и 1339, сече кат.парц.бр.1339 све до 
тромеђе кат.парц.бр.1339, 573 и 1106, наставља границом К.О.Љубовија до тромеђе кат.парц.бр.578, 
1106, и 1112/2, прелази у К.О. Читлук где обухвата део кат.парц.бр.1112/2, даље сече кат.парц.бр.1112/2 
до тромеђе кат.парц.бр.1112/2, 580 и 1115/1, наставља границом К.О.Љубовија односно кат.парц.бр.580, 
584/4, 586/1, 586/2, 589, 594, 596/2, 596/1, 596/3, 596/1, 597/3, 597/1, 598, 599, прелази у К.О.Читлук, и иде 
спољном границом кат.парц.бр.1132/4, 1132/2, 1131, 1132/2, 1132/7, прелази у К.О.Д.Буковица и иде 
спољном границом кат.парц.бр.1224/3, 1224/1, 1224/2, 1221, 1223, 1229/3, 1229/4, 1228, 1661/2 до 
тромеђе кат.парц.бр.1660, 1661/2 и 1667/1, сече кат.парц.бр.3891 до тромеђе кат.парц.бр.3891, 1648/2 и 
1648/3, даље иде ка југостоку спољном границом кат.парц.бр.3891, ломи се ка југу при чему сече управно 
кат.парц.бр.3889 до кат.парц.бр.1743/1, даље наставља ка југу спољном границом кат.парц.бр.3889, 
1743/2, 1744/10, 1744/9 1744/11, 1477/1, 1744/8, 1747 до тромеђе кат.парц.бр.1750, 1747 и 3892, у том 
правцу пресеца кат.парц.бр.3892 до кат.парц.бр.1855/1, ломи се ка југу и даље иде спољном границом 
кат.парц.бр.3892, 3893 до тромеђе кат.парц.бр.3893, 3113/1 и 3118, даље иде спољном границом 
кат.парц.бр. 3118, 3119, 3117, 3116/2, 3114/2, 3115/1, 3108, 3095/2, 3096/1, 3079, 2996, 3004/5, 3003/1, 
3003/2, 3005, хххх  до тромеђе кат.парц.бр. ххх, 2971/2 и 2966/2, цече кат.парц.бр. ххх до парцеле 2688 и 
даље иде спољном границом кат.парц.бр. 2688, 2677/1, 2678, 2675, 2674, 2673/2, 2673/1, 2672, 2657, 
2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663/1, 3738, 3786/2, 3790, 3792/1, 3797/1, 3797/2, 3795, 3794/2, 3794/1, 
3796, 3798/2, 3798/1, 3801, 3803, 3781, 3767, 3768, 3769, 3710, 3709, 3708/1, 3703/2, 3703/1, 3702, 3701, 
3700, 3699, 3698, 3696/1, пресеца кат.парц.бр. до 3050, и даље иде спољном границом кат.парц.бр. 3050, 
3051/4, 3052, 3053/1, 3053/3, 3053/4, 3056/8, 3056/7, 3056/6, 3056/1, 3056/5, 3056/2, 3057/2, 3057/1, 3090/5 
до тромеђе кат.парц.бр. 3090/5, 3893 и 680, сече кат.парц.бр. 680 до кат.парц.бр. 3546/2 и иде спољном 
границом кат.парц.бр. 3546/2,  пресеца кат.парц.бр.3902 до кат.парц.бр.3442, ломи се ка северу и иде 
спољном границом кат.парц.бр.3902 до тромеђе кат.парц.бр.3337, 3902 и 1297, прелази у К.О.Читлук и 
иде спољном границом кат.парц.бр.1297, 1298, 1299/1, 1299/2, 1296, 1302, 1312/2, 1312/1, 1313, 1314, 
1315, 1316/2, 1316/1, 1321/1, 1323, 1330, 1331/2, 1331/5, 1331/4, 1331/18, 1331/17, 1331/16, 1331/15, 
1331/14, 829/2, 825/9, 825/3, 822/2, 820/5, 820/4, 819/4, 818/2, 817, 811/3, 811/2, 810/1, 810/2, 794/2, 794/1, 
794/3, 794/4, 793/2, 793/1, 786/3, 786/5, 785/2, 784/2, 784/5, 782/2, 781/4, 781/12, 781/11, 781/2, 781/9, 
780/10, 780/9, 780/13, 780/12, 780/3, 779/4 до тромеђе К.О.Читлук, К.О.Љубовија и К.О.Лоњин, прелази у 
К.О.Лоњин и иде спољном границом кат.парц.бр. 714/2, 714/1, 714/3, 713/2, 713/1, 713/3, 712, 711/2, 711/1, 
711/8, 711/9, 711/3, 708/1, 707/1, 707/2, 705/1, 700, 699, 685, 1245, 683, 667, 1252, 663/12, 663/13, 663/5, 
663/4, 663/14, 663/15, 663/16, 662/2, 1237, 529/3, 529/2, 529/6, 529/1, 529/9, 529/4, 528, 527/1, 527/2, 526/2, 
1243, 308, 306/1, 306/2, 305/3, 305/2, 305/1, 286, 285, 284/1, 284/2, 269, 268/3, 268/1, 267, 266, 257/2, 257/1, 
256/2, 256/3, 256/1, 255/1, 255/2, 255/3, 254, 253, 252, 251, 250, 1240, 64/3, 64/4, 62/3, 62/2, 62/1, 60, 59/1, 
59/4, 59/1, 59/6, 39/5, 39/4, 39/3, 39/2, 39/1, 39/7, 39/6, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 38, 37 до тромеђе 
кат.парц.бр.37, 1259 и 1238, ломи се ка североистоку и пресеца кат.парц.бр.1238 до кат.парц.бр.66, даље 
наставља ка југу спољном границом кат.парц.бр.1238 све до почетне тачке (тромеђе катастарских 
парцела број 1238, 66 и 67(К.О. Лоњин)). 

1. Граница грађевинског подручја полази од четворомеђе катастарских парцела број 659, 650/2, 655/6 и 
1237 (К.О.Лоњин), и иде спољном границом кат.парц.бр.655/6, 655/1, 652/2, 651/7, 651/6, 651/5, 651/1, 
651/2, 651/4, 651/3, 652/1 до тромеђе кат.парц.бр.652/1, 628/1 и 628/3, сече кат.парц.бр.652/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.652/1, 654/2 и 654/1, даље иде спољном границом кат.парц.бр.654/2, 655/3, 653/1, 653/6, 
653/7, 653/3, 653/4, 653/5, 1237, 658/3, 658/2, 658/1, 657/6, 657/2, 795/1, 794/2, 794/1, 791/5, 791/6, 790/2, 
790/1, 787/2, 786, 783/1, 783/2, 783/3, 780/2, 779 до тромеђе кат.парц.бр.780/9, 779 и 777/7, сече 
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кат.парц.бр.777/7 до тромеђе кат.парц.бр.777/7, 777/6 и 777/8, даље иде спољном границом 
кат.парц.бр.777/6, у том правцу сече кат.парц.бр.777/3, наставља спољном границом кат.парц.бр.777/2, 
сече 778 до тромеђе кат.парц.бр.778, 775 и 773/2, даље иде спољном границом кат.парц.бр.773/2, 768/1, 
764/2, 765, 760, 757/1, 756/1, 750/5, 750/2, 747, 748, 750/2, 750/8, 753/18, сече 753/15, наставља спољном 
границом кат.парц.бр.753/29, 753/24, 753/25, 753/6, 753/16, 753/14, 753/17, 753/11, 753/7, 753/10, 751/3, 
751/5, 751/2, 753/21, 753/1, 753/20, 753/8 до тромеђе кат.парц.бр.753/8, 753/22 и 752/1, од те тачке даље 
сече кат.парц.бр.753/8, 753/9, 753/2, 753/3, 753/4 и 753/12 све до тромеђе кат.парц.бр.753/12, 753/5 и 720, 
од те тачке даље сече кат.парц.бр.720 и 715/1 до томеђе кат.парц.бр.715/1, 715/2 и 715/3, наставља 
спољном границом кат.парц.бр.715/3 до тромеђе кат.парц.бр.715/3, 716/1 и 715/2, сече кат.парц.бр.716/1 
до тромеђе кат.парц.бр.716/1, 717, и 718, наставља спољном границом кат.парц.бр.718 до тромеђе 
кат.парц.бр.718, 720 и 856/1, сече кат.парц.бр.856/1 до тромеђе кат.парц.бр.756/1, 298 и 299, даље иде 
спољном границом кат.парц.бр.856/1 до тромеђе кат.парц.бр.299, 300 и 856/1, ломи се ка југу и прелази у 
К.О. Љубовија, даље иде спољном границом кат.парц.бр.300, 672, 297/1, 673, 288, 289, 284/2, 286, 284/1, 
293, 282, 280, 279, 277/2, 277/1, 276, 275, 274, 273/1, 273/2, 268, 266, 265, 264/1, 264/2, 263, 261, 260, 259, 
258, 257, 256, 254, 244, 243, 242, 239/3, 239/1 до тромеђе кат.парц.бр. 239/1, 1223/2 и 272/2, прелази у 
К.О.Лоњин и иде спољном границом кат.парц.бр.1223/2, 1223/1, 1218, 1219, пресеца кат.парц.бр.856/1, 
наставља спољном границом кат.парц.бр.1216, 1215, 856/1, 1199/2 до тромеђе кат.парц.бр.1199/2, 1200 и 
1199/1, сече кат.парц.бр.1199/1 до тромеђе кат.парц.бр.1199/1, 1197/3 и 1197/2, даље прати спољну 
границу кат.парц.бр.1199/1, 1197/7, 1197/1 1195/4, 1191, сече кат.парц.бр.1194/2 до тромеђе 
кат.парц.бр.1194/2, 1194/3 и 1190/3, 1190/5, 1194/4, 1190/5, 1190/2, пресеца кат.парц.бр.1254 до тромеђе 
кат.парц.бр.1254, 844/1 и 845, наставља спољном границом кат.парц.бр.1254, 846/3, 846/2, 847/7, 847/4, 
847/6 до тромеђе кат.парц.бр.847/6, 847/5 и 847/1, од те тачке сече кат.парц.бр.847/1, 850, 851/1 прелази 
у К.О.Љубовија и наставља да сече кат.парц.бр.198 и 197 све до најсеверније преломне тачке 
кат.парц.бр.196, од ње наставља ка североистоку при чему наставља да сече кат.парц.бр.197 све до 
тромеђе кат.парц.бр.197,  201/1 и 199, даље прати спољну границу кат.парц.бр.201/1, 195/1, 195/11, 190, 
181, 167, 192/2, 166 прелази у К.О.Лоњин и прати спољну границу кат.парц.бр.902/1, 866/5, 866/1, 866/2, 
пресеца кат.парц.бр.866/4 до тромеђе кат.парц.бр.866/4, 843 и 842, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.842, 841 до тромеђе кат.парц.бр.841, 843 и 1254, пресеца кат.парц.бр.1254 до тромеђе 
кат.парц.бр.1254, 838 и 816/11, даље прати спољну границу кат.парц.бр.1254 ка северу све до тромеђе 
кат.парц.бр.1254, 816/11 и 816/2, пресеца кат.парц.бр.1254 до тромеђе кат.парц.бр.1254, 906/2 и 906/1, 
наставља да прати спољну границу кат.парц.бр.906/2 до тромеђе кат.парц.бр.906/2, 904/1 и 906/1, од те 
тачке сече кат.парц.бр.904/1 до најсеверније преломне тачке кат.парц.бр.905, ломи се ка југоистоку и 
прати спољну границу кат.парц.бр.905 до њене крајње преломне тачке на истоку, од те тачке даље аече 
кат.парц.бр.904/1, 903/2, 903/3 до тромеђе кат.парц.бр.903/3, 899/8 и 899/6, даље иде спољном границом 
кат.парц.бр.899/8, 899/2, 899/1, 874/5, 874/2, 876/3, 877, 881, 878/3, 671(из К.О.Љубовија), 1250/2, 1255/1 
до тромеђе кат.парц.бр.1255/1, 885 и 887/2, сече кат.парц.бр.1255/1 до тромеђе кат.парц.бр.1255/1, 1183 
и 1163, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1183, пресеца поново кат.парц.бр.1255/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.1255/1, 887/2 и 887/1, наставља спољном границом кат.парц.бр.887/1, 890/1, 891/1, 909/1, 
910/2, 910/1, 911, 912/4, 912/3, 912/1, 913/3, 913/1, 913/2, пресеца кат.парц.бр.1254 до тромеђе 
кат.парц.бр.1254, 914 и 915/2, ломи се ка истоку и прати спољну границу кат.парц.бр.1254 све до 
кат.парц.бр.1255/1, пресеца кат.парц.бр.1255/1 до тромеђе кат.парц.бр.1255/1, 981 и 933, даље иде 
спољном границом кат.парц.бр.1255/1, 1005, пресеца кат.парц.бр.1005 до тромеђе кат.парц.бр.1005, 
1152 и 1154, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1152, 1155, 1159/1, 1162 до тромеђе 
кат.парц.бр.1162, 1156 и 1005, пресеца кат.парц.бр.1005, ломи се ка истоку и иде спољном границом 
кат.парц.бр.1005, 994/7, 994/5, 994/4, 994/3, 994/2, 994/7 до тромеђе кат.парц.бр.994/7, 994/6 и 1005, 
пресеца кат.парц.бр.1005, до тромеђе кат.парц.бр.1005, 1169/3 и 1167/1, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.1169/3, 1169/4, 1250/1, 1004/2, 998/2, 998/3, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1054/2, 998/5, 998/4, 
1054/2 до тромеђе кат.парц.бр.1054/2, 1003 и 998/1, од те тачке сече кат.парц.бр.1054/2 и 1059 до 
тромеђе кат.парц.бр.1059, 1055 и 1058, даље прати спољну границу кат.парц.бр.1058 дужином од 20м, 
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наставља ка северу и сече кат.парц.бр.1055 до крајње југоисточне преломне тачке кат.парц.бр.1053, 
наставља спољном границом кат.парц.бр.1055, 1058, 1062/1,  пресеца кат.парц.бр.1253 до тромеђе 
кат.парц.бр.1253, 1063/1 и 1063/3, наставља спољном границом кат.парц.бр.1063/3, 1101, 1087, 1088/1, 
1095/5, 1095/3, 1251, 1104/2, 1251, 1107 до тромеђе кат.парц.бр.1107, 1110/1 и 1110/2, пресеца 
кат.парц.бр.1110/2, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1108/2, 1108/1, 1109/3, сече 
кат.парц.бр.1253 и наставља спољном границом кат.парц.бр.1253, 1115/6, 1115/12, 1115/11, 1115/8, 
1115/1, 1115/7, 1115/9, 1115/4, 1118/7 дужином од 76м, ломи се ка југу и сече кат.парц.бр.1118/7, 1118/6, 
1118/5 и 1118/1 до крајље источне преломне тачке кат.парц.бр.1118/4, даље наставља да прати спољну 
границу кат.парц.бр.1118/4, 1118/3, 1119/8, у том правцу сече кат.парц.бр.1121/2 и 1121/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.1121/1, 1119/9 и 1120, наставља спољном границом кат.парц.бр.1120, 1131/5, 1125/2, сече 
кат.парц.бр.1122, наставља границом кат.парц.бр.1124/2, 1124/1, 1126/1, 1126/2, 1131/3 до тромеђе 
кат.парц.бр. 1131/3, 1131/4 и 1256/1 (река Љубовиђа), сече кат.парц.бр.1256/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.1256/1, 991 и 668 (река Љубовиђа), излази из К.О.Лоњин и прелази у К.О.Љубовија па 
наставља спољном границом кат.парц.бр.668 (река Љубовиђа), 38, 42/55, 677, прелази у К.О. Читлук и 
обухвата део кат.парц.бр.1339 до тромеђе кат.парц.бр.1012, 1013 и 1339, сече кат.парц.бр.1339 све до 
тромеђе кат.парц.бр.1339, 573 и 1106, наставља границом К.О.Љубовија до тромеђе кат.парц.бр.578, 
1106, и 1112/2, прелази у К.О. Читлук где обухвата део кат.парц.бр.1112/2, даље сече кат.парц.бр.1112/2 
до тромеђе кат.парц.бр.1112/2, 580 и 1115/1, наставља границом К.О.Љубовија односно кат.парц.бр.580, 
584/4, 586/1, 586/2, 589, 594, 596/2, 596/1, 596/3, 596/1, 597/3, 597/1, 598, 599, прелази у К.О.Читлук, и иде 
спољном границом кат.парц.бр.1132/4, 1132/2, 1130, сече кат.парц.бр.1132/2 до кат.парц.бр.1132/3, ломи 
се ка југу и прати спољну границу кат.парц.бр.1132/2, 1132/5, 1132/8, прелази у К.О.Д.Буковица и прати 
спољну границу кат.парц.бр.1227/2, 1225/4 до тромеђе кат.парц.бр.1225/4, 1221 и 1222/1, сече 
кат.парц.бр.1222/1 и наставља границом кат.парц.бр.1226/1, 1226/3, 1226/4, пресеца кат.парц.бр.1222/1 
до тромеђе кат.парц.бр.1222/1, 1223 и 1222/2, наставља спољном границом кат.парц.бр.1222/2, 1226/5, 
1341/2(из К.О.Љубовија), 3893, 1663, 1665/2, 1665/1, 1666/4, 1664/2, 1664/4, 1669/3, 1669/1, 1675, сече 
1674/1 и 1676/1 до тромеђе кат.парц.бр.1676/1, 1679/1 и 1678, наставља спољном границом 
кат.парц.бр.1679/1, 1679/5, 1681, пресеца кат.парц.бр.3889 до кат.парц.бр.1743/1, ломи се ка југу и иде 
спољном границом кат.парц.бр.3889, 3893, 1744/10, 1744/1, 1744/7, 1744/5, сече кат.парц.бр.1744/8 до 
кат.парц.бр.1747, даље прати спољну границу кат.парц.бр.1747, 1748/3, 3893 дужином од 37м, ломи се ка 
југу и сече кат.парц.бр.3893 до тромеђе кат.парц.бр.3260, 3893 и 3259, даље иде спољном границом 
кат.парц.бр.3260, 3267/1, 3269, 3272/3, 3273, 3275/1, 3275/2, 3275/3, 3275/4, 3277/4, 3277/3, 3280, 3283 до 
тромеђе кат.парц.бр.3283, 3285/1 и 3291, у том правцу сече кат.парц.бр.3291 до кат.парц.бр.3293/1, ломи 
се ка југоистоку и прати спољну границу кат.парц.бр.3293/1, 3294/2, 3294/1, 3322 до тромеђе 
кат.парц.бр.3322, 3315 и 3911, у том правцу сече кат.парц.бр.3911 све до кат.парц.бр.3352, ломи се ка 
западу и прати спољну границу кат.парц.бр.3911, прелази у К.О.Читлук, наставља спољном границом 
кат.парц.бр.1347, 1309/1, 1309/5, пресеца кат.парц.бр.1308/1 и 1308/3 и наставља спољном границом 
кат.парц.бр.1309/6, 1309/3, 1309/2, 1309/4 до тромеђе кат.парц.бр.1309/4, 1307/2 и 1310/3, од те тачке 
даље сече кат.парц.бр.1310/3, 1310/1, 1310/4, 1310/2, 1318/1, 1319/5, 1319/4, 1319/3, 1319/1 и 1319/2 до 
тромеђе кат.парц.бр. 1319/2, 1321/1 и 1320, у том правцу наставља да сече кат.парц.бр.1321/1 све до 
кат.парц.бр.1321/4, ломи се ка југозападу и прати спољну границу кат.парц.бр.1321/4, 1321/5 до тромеђе 
кат.парц.бр.1321/1, 1321/2 и 1321/5, од те тачке ломи се ка северозападу и сече кат.парц.бр.1321/2, 
1321/12, 1321/11 и 1321/7 до тромеђе кат.парц.бр.1321/7, 1326/9 и 1326/1, даље иде спољном границом 
кат.парц.бр.1326/9, 1326/2, 1326/13, 1326/10, 1326/7, 1328/6, 1328/1, 1328/4, 833/1, 831, 1331/3, 1331/6, 
1331/4, 1331/5, 1331/4, 1331/18, 1331/17, 1331/16, 1331/15, 1331/14, 829/2, 825/9, 825/3, 822/2, 820/5, 820/4, 
820/3, 819/2, 821/2, 821/4, 1345, 799, 798/1, 803/4, 803/1, 803/2, 804/2, 808, 807 до тромеђе 
кат.парц.бр.806/1, 807 и 1345, у том правцу сече кат.парц.бр.1345 до тромеђе кат.парц.бр.1345, 806/2 и 
804/1, ломи се ка западу и прати спољну границу кат.парц.бр.806/2, 805/1, 809/2, 795/3, 795/1, 795/2, 
792/8, 792/7, 792/2, 792/6, 792/5, 792/1, 790/3, 786/7, 786/1, 786/2, 786/6, 785/8, 785/4, 785/7, 784/7, 784/4 до 
тромеђе кат.парц.бр.784/4, 782/1 и 1345, сече кат.парц.бр.1345 до тромеђе 1345, 782/2 и 784/5, ломи се 
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ка северозападу и иде спољном границом кат.парц.бр.1345 до тромеђе кат.парц.бр.1345, 779/2 и 681, 
прелази у К.О.Љубовија и иде спољном границом кат.парц.бр. 681 – дужином од 128м ка северу, ломи се 
ка западу и сече кат.парц.бр.305/1 све до кат.парц.бр.779/4(К.О.Читлук), прелази у К.О.Читлук ломи се ка 
југу и прати спољну границу кат.парц.бр.779/4 до тромеђе К.О.Читлук, К.О.Љубовија и К.О.Лоњин, прати 
даље спољну границу кат.парц.бр.303 из К.О.Љубовија, прелази у К.О.Лоњин и наставља спољном 
границом кат.парц.бр. 714/2, 714/1, 714/3, 713/2, 713/1, 713/3, 712, 711/2, 711/1, 711/8, 711/9, 711/3, 708/1, 
707/1, 707/2, 705/1, 700, 699, 685, 1245, 682, 668/1, 1252, 663/12, 663/13, 663/5, 663/4, 663/14, 663/15, 
663/16, 662/2 до тромеђе кат.парц.бр.662/2, 1237 и 1259, пресеца кат.парц.бр.1237 до кат.парц.бр.659, 
ломи се ка југу и прати спољну границу кат.парц.бр.1237 све до почетне тачке (четворомеђе катастарских 
парцела број 659, 650/2, 655/6 и 1237(К.О.Лоњин)). 

2. Граница грађевинског подручја полази од четворомеђе катастарских парцела број 69, 71/6, 78/7 и 
70(К.О.Лоњин), и иде спољном границом кат.пар.бр.71/6, 72/1, 72/3, 73, 77, 75/1, 75/2, 85 до тромеђе 
кат.пар.бр.85, 87 и 1240, сече кат.пар.бр.1240 до кат.пар.бр.133, ломи се ка западу и прати спољну 
границу кат.пар.бр.1240, 1239 до тромеђе 1239, 132 и 133, сече кат.пар.бр.1239 до тромеђе 
кат.пар.бр.1239, 220 и 1241, даље прати спољну границу кат.пар.бр.1241, 216, 217 до тромеђе 
кат.пар.бр.217, 218/1 и 1239, у том правцу сече кат.пар.бр.1239 до кат.пар.бр.146, ломи се ка југу и прати 
спољну границу кат.пар.бр.1239 до тромеђе кат.пар.бр.147/2, 148/1 и 1239, ломи се ка југозападу и сече 
кат.пар.бр.1239 до тромеђе кат.пар.бр.201, 199/1 и 1239, даље иде спољном границом кат.пар.бр.201, 
200, 197, 198, 187 до тромеђе кат.пар.бр.187, 199/4 и 1239, сече кат.пар.бр.1239 до кат.пар.бр.157/1, 
ломи се ка југу и иде спољном границом кат.пар.бр.1239 до тромеђе кат.пар.бр.1239, 498 и 499, сече 
кат.пар.бр.1239 до тромеђе кат.пар.бр.1239, 166 и 167, даље иде спољном границом кат.пар.бр.167, 169, 
184 до кат.пар.бр.172, ломи се ка југу и сече кат.пар.бр.1239 до најсеверније преломне тачке 
кат.пар.бр.486, наставља ка југу спољном границом кат.пар.бр.486, 487, 492/3, 492/2, 516/1, 523/4, 523/2, 
532/1, 532/3, 533, 535 до тромеђе 588, 585 и 535, даље сече кат.парц.бр.585 до тромеђе кат.парц.бр.585, 
586 и 587, наставља спољном границом кат.парц.бр.587 до тромеђе кат.парц.бр.587, 592/2 и 586, даље 
сече кат.парц.бр.592/2, 592/1 и 593 све до тромеђе кат.парц.бр. 593, 595/3 и 594, наставља спољном 
границом кат.парц.бр.593, 591/2, 596, 595/2 до тромеђе кат.парц.бр.595/2, 595/1 и 598, даље сече 
кат.парц.бр.598 до тромеђе кат.парц.бр.598, 660 и 1237, ломи се ка југозападу и сече кат.парц.бр.1237 до 
кат.парц.бр.1259, ломи се ка северозападу и прати спољну границу кат.парц.бр.1237, 529/3, 529/2, 529/6, 
529/1, 529/9, 529/4, 528, 527/1, сече кат.парц.бр.1237 до тромеђе кат.парц.бр.1237, 523/5 и 521/2, 
наставља спољном границом кат.парц.бр.521/2, 521/1, 520/2, 520/1, 519/2 до тромеђе кат.парц.бр.519/2, 
1237 и 1239, сече кат.парц.бр.1237 до тромеђе кат.парц.бр.1237, 524 и 1243, даље иде спољном 
границом кат.парц.бр.1243 до тромеђе кат.парц.бр.1243, 526/1 и 526/3, ломи се ка северозападу и сече 
кат.парц.бр.1243 и 309/1 до тромеђе кат.парц.бр.309/1, 307/3 и 309/2, а затим наставља спољном 
границом кат.парц.бр.307/3 до тромеђе кат.парц.бр.307/3, 307/2 и 309/1, од те тачке сече 
кат.парц.бр.307/2 и 307/1 до тромеђе кат.парц.бр.307/1, 304/5 и 304/1, наставља спољном границом 
кат.парц.бр.304/1, 303/5, 302/9, 302/6, 302/5, 302/8, 302/3, 302/1, 300/2, 300/3, 300/1, 299, 298, 262/4, 297/2, 
297/1, 296, 295/1, 295/2, 294/2, 294/1, 293/3, 243/3, пресеца у том правцу кат.парц.бр.243/2 до 
кат.парц.бр.241/2, ломи се ка северу и прати спољну границу кат.парц.бр.241/2 дужином од 93м, ломи се 
ка истоку и сече кат.парц.бр.241/2 до тромеђе кат.парц.бр.241/2, 238/1 и 239/2, даље прати спољну 
границу кат.парц.бр.237/9, 236 до тромеђе кат.парц.бр.236, 1237 и 1240, сече кат.парц.бр.1240 до 
тромеђе кат.парц.бр.1240, 64/2 и 1238, даље прати спољну границу кат.парц.бр.1238, 49/4, 49/1, 47, 44, 
43, 42/3 до тромеђе кат.парц.бр.42/3, 41/1 и 42/4, ломи се ка западу и сече кат.парц.бр.41/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.40/1, 40/4 и 41/1, даље иде спољном границом кат.парц.бр.40/4, 40/7, пресеца 
кат.парц.бр.40/1 до тромеђе кат.парц.бр.39/7, 39/6 и 40/1, ломи се ка југу и иде спољном границом 
кат.парц.бр.39/7, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/4, 39/3, 39/2, 39/1, 39/7, 39/6, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 38, 
40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 42/4, сече кат.парц.бр.1238 све до кат.парц.бр.67, ломи се ка југу и прати спољну 
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границу кат.парц.бр.1238, 71/2, 71/4, 71/1, 71/5, 71/3, 71/6 све до почетне тачке (четворомеђе 
катастарских парцела број 69, 71/6, 78/7 и 70). 

3. Граница грађевинског подручја полази од тромеђе катастарских парцела бр. 3902 (пут), 3389/2 и 
3392/2(К.О.Д.Буковица), наставља ка североистоку спољним границама кп. бр. 3392/2, 3392/1, 3393/2, 
3394/2, ломи се обухватајући к.п. 3388/2, наставља ка истоку спољним границама к.п. 3394/1, 3395/3, 
3395/2, 3395/1, 3395/4, 3395/5, 3404, 3405 до границе са к.п. 3382, скреће ка северу спољном границом 
к.п. 3382, 3373, скреће ка северозападу спољном границом к.п. 3911 (пут) до тромеђе између к.п. 3911 
(пут), 3359 и 3360, скреће ка североистоку, сече к.п. 3911 (пут), наставља спољном страном к.п. 3244 
(пут) до четворомеђе између к.п. 3244 (пут), 3303, 3302/1 и 3302/2, скреће ка северозападу спољном 
границом к.п. 3302/1, ломи се и наставља ка северу спољним границама к.п. 3300/2, 3300/1, 3299/2 и 
3299/1, скреће њеном границом ка истоку у дужини од 40м, наставља ка северу и сече к.п. 3298 до 
границе са к.п. 3266/6, скреће ка истоку спољном границом к.п. 3298 до тромеђе између к.п. 3298, 3263 и 
3244 (пут), сече к.п. 3244 (пут) ка тромеђи између к.п. 3244, 3236/2 и 3236/1 одакле скреће ка југу 
спољном границом к.п. 3236/2 и границом к.п. 3233/1 у дужини од 63м скреће ка истоку  сече к.п. 3235/2 и 
наставља спољном границом 3233/1 скреће ка северу границом к.п. 3232, ломи се ка истоку и наставља 
њеном границом и спољним границама к.п. 3230, 3228/1, 3228/2, 3227, 3225, 3222, 3221, 3220 ломи се 
њеном границом ка југу, затим скреће ка истоку спољним границама к.п. 3215/1, 3211 и 3210 чијом 
границом скреће ка југу до к.п. 3202/1где се ломи ка истоку спољним границама к.п. 3202/1, 3490/1, 
3496/3, 3496/1чијом границом скреће ка северу и наставља границама к.п. 3496/2, 3496/5, 3193, 3192/8 
чијом границом скреће ка истоку, наставља границом к.п. 3192/7 до к.п. 3192/9 чијом границом скреће на 
север, па на североисток до к.п. 3192/4 чијом спољном границом наставља ка северу до четворомеђе к.п. 
3192/6, 3192/4, 3192/3 и 3192/1 чијом спољном границом наставља ка западу, а затим у више ломова 
обухвата целу к.п. 3192/1, наставља ка југу спољном границом к.п. 3192/2, 3192/3, 3192/4, 3192/11, 
3192/5, 3193, 3496/2, 3496/6, 3496/7, 3497/1, 3497/2, 3498, 3499, 3500, 3521/3, 3521/2, 3521/4, 3520 (пут), 
3519/1, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528/2, 3528/1, 3529/2, 3529/1, 3530, 3531, 3532/4, 3532/6, 3532/9, 3532/1, 
3532/5до тромеђе имеђу к.п. 3893 (пут), 3911 (пут) и 3532/5, сече к.п. 3911 (пут) ка тромеђи к.п. 3911, 
3544/6 и 3545/2, затим скреће ка северозападу спољном границом к.п. 3911 (пут), до тромеђе између к.п. 
3911, 3473 и 3468 чијом границом скреће ка југозападу, наставља спољном границом к.п. 3469/2, 3469/3, 
3470 и 3471 до к.п. 3902 (пут), скреће ка северозападу границом к.п. 3471 и 3462 чијом границом се ломи 
ка североистоку и наставља границама к.п. 3463 и 3470 до к.п. 3465 чијом границом скреће ка северу до 
тромеђе к.п. 3464/1, 3456/2 и 3464/2 чијом спољном границом наставља ка југозападу, а затим ка 
северозападу настављајући границама к.п. 3457/3, 3457/4, 3457/2, 3457/1, 3448, 3447, 3435/3 до 
четворомеђе између к.п. 3422/2, 3434, 3435/3 и 3421 чијом границом наставља ка југу, а затим ка 
северозападу до тромеђе к.п. 3416/1, 3422/1 и 3421 скреће на север границом к.п. 3421, 3419 до к.п. 3417 
(пут), чијом границом скреће на запад до тромеђе к.п. 3417, 3416/1 и 3416/2 чијом границом скреће ка 
југозападу, наставља границом к.п. 3412/1 и 3411/1 чијом границом се ломи и наставља ка северозападу, 
продужава границом к.п. 3407/2 ломећи се ка североистоку до к.п. 3417 (пут), скреће на северозапад до 
тромеђе к.п. 3417, 3402 и 3395/5 чијом границом наставља ка југозападу, продужава у истом смеру 
спољним границама к.п. 3397/5, 3398/5, 3399/4, 3399/5 чијом границом скреће ка западу, наставља 
границом к.п. 3399/6, ломи се на северозапад и наставља спољном страном границе к.п. 3399/7, 3399/1, 
3398/3, 3392/4, 3392/3 и 3392/2 све до полазне тачке на тромеђи између к.п. 3902 (пут), 3389/2 и 3392/2. 
Наставља се од тромеђе између к.п. бр. 3256, 3261 и 3255/14 (К.О.Д.Буковица), наставља ка истоку 
границом к.п. 3255/14, 3255/10, 3255/5 наставља у правцу истока и сече к.п. 3256 до к.п. 3250, затим 
скреће на југ и наставља границама к.п. 3255/6, 3255/7, 3255/8, 3255/9, сече к.п. 3244 (пут) ка тромеђи 
између к.п. 3244, 3234/2 и 3234/5 одакле скреће ка југозападу и западу спољном границом к.п. 3244 (пут) 
до средње преломне тачке на заједничкој граници са к.п. 3235/1, скреће на североисток и сече к.п. 3244 
(пут) ка тромеђи између к.п. 3244, 3261 и 3255/15, наставља на север границом к.п. 3255/15, 3255/1 и 
3255/14 све до полазне тачке на тромеђи између к.п. бр. 3261, 3256 и 3255/14. 
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4. Граница грађевинског подручја полази од тромеђе између к.п.бр. 3037, 3036, 3034 (К.О.Д.Буковица), 
наставља спољном границом к.п.бр. 3034, 3035, 3031, 3021, 3023, 3026, 3027, 3028, 3021, 3020, 3019, 
3018, 3017, 3016, 3004/4, 3004/1 и пресеца к.п.бр. 3004/2 до к.п.бр. 3034.  

 У оквиру границе обухвата ПГР, постоји и грађевинско земљиште ван граница грађевинског 
подручја и на њему су планирани коридори саобраћајница и др. инфраструктурни коридори. 

  

Планом је извршена основна подела на пет просторних целина, а целине на зоне/површине. 
Намена површина су дефинисане као доминантне намена простора по блоковима. Основна подела 
намене површина је на грађевинско земљиште, шумско земљиште, пољопривредно земљиште, водно 
земљиште и привремено становање.  
 
Табела 7: Биланс основне намене површина  

Основна намена –Пла генералне регулације Планирано 
стање 

Удео намена у ук. 
површини (%) 

 Грађевинско земљиште 504.92.07 52,70
 Шумско земљиште 63.93.09 6,67
 Водно земљиште 102.83.13 10,73
 Пољопривредно земљиште 243.06.66 25,37
ПС Привремено становање (викенд зона) 43.40.08 4,53
Укупна површина у обухвату 958.15.03 100%

 
У оквиру целина, доминантна намена се дефинише преко типичних зона (ТЗ). Уз ознаку 

површине, дат је и кратак опис предложених намена: 
 Површине за становање 
 Површине за објекте у јавној употреби 
 Зелене површине и површине за спорт и рекреацију 
 Површине за привредне делатности 
 Површине и објекти за техничку и комуналну инфраструктуру 
 Инфраструктурни коридори, површине и објекти за саобраћајну инфраструктуру 
 Остале зоне (као посебне површине или у оквиру доминантних намена) 

 
Табела 8: Биланс површина 

Намена површина Површина 
(ха)(приближно) 

Удео појединих 
намена у ук. 
површини (%) 

 Шумско земљиште 63.93.09 6,67
 Водно земљиште 102.83.13 10,73
 Пољопривредно земљиште 242.02.95 25,37
Површине за становање 313.12.36 33,67

С  Породично становање (макс. П+2+Пк) 128.36.45 13,65
СР Становање рурално (макс. П+1+Пс) 130.73.43 13,89
ПС Привремено становање (викенд зона) 43.40.08 4,78
 Вишепородично становање (П+4+Пк) 10.62.40 1,35

II 1.2.2. НАМЕНА ПОВРШИНА 
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Површине за објекте у јавној употреби 05.13.58 0,54

У Површине за објекте државне и локалне самоуправе 00.15.81 0,01
О Површине за образовање и дечју заштиту 04.36.48 0,49
3 Повшине за здравствену заштиту 00.43.14 0,03
А Површине за администрацију 00.18.15 0,01
Зелене површине и површине за спорт и рекреацију 18.06.73 1,89

 Површине за спорт и рекреацију 05.84.28 0,61
 Зелене површине 12.22.45 1,28
Површине за привредне делатности 58.80.51 6,14

 Површине за индустријску производњу 32.21.32 3,36
 Површине за комерцијалне делатности 24.43.14 2,55
  Површине за туризам и угоститељство 02.16.05 0,23
Површине и објекти за техничку и ком. инфраструктуру 11.33.53 1,18

+ Површине за гробља (хришћанско) 06.43.38 0,51
 Остале површине и објекти за комуналне  делатности 

(пијаце, прихв. за напуштене животиње) 
06.46.08 0,60

 Површине за верске објекте 00.65.18 0,07
 Површине специјалне намене (полицијска станица) 00.08.67 0,0009
Инфраструктурни коридори, површине и објекти за 
саобраћајну инфраструктуру 

85.46.61 8,92

 Јавни пут 19.54.32 2,04
 Улица у насељу 65.39.71 6,83
 Аутобуска станица 00.52.58 0,05
Спровођење плана 46.86.23 4,89

● Стечена обавеза (ПДР) 27.27.97 2,85
● Обавезна израда (ПДР) 19.58.26 2,04
Укупна површина у обухвату 958.15.03 100%

 
У оквиру типичних насељских зона постоји више подзона у којима су омогућени идентични или 

слични услови грађења у складу са доминантном наменом. 
 
 

Планом су дефинисане следеће површине јавне намене и јавне намене простора: 

Објекти јавна намене и површине јавних намена – Зона јавних садржаја: 
 Површине за објекте државне управе и локалне самоуправе (Општинска управа, Основни суд 

Лозница (Судска јединица Љубовија), Национална служба за запошљавање (Филијала Лозница, 
испостава Љубовија, Општински одбор црвеног крста, РФ за здравствено осигурање и РФ за 
пензионо и инвалидско осигурање (Филијала Шабац, испостава Љубовија)); 

 Површине за образовање и дечију заштиту (Основно образовање – Основна школа „Петар 
Враголић“ Љубовија, Средњошколско образовање- Срења школа „Вук Караџић“, Предшколско 
образовање – Предшколска установа „Полетарац“); 

II 1.2.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
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 Површине за здравствену заштиту (Дом здравља са стационаром, Апотекарска установа 
Лозница са својом организационом јединицом у Љубовији) 

 Површине за социјалну заштиту (Центар за социјални рад, Установа за одрасле и старије) 
 Површина за објекте културе (Библиотека „Милован Глишић“ која је преузела функцију и 

културног центара) 
 Површине за спорт и рекреацију  
 Јавне плаже/купалишта 
 Зелене површине 

 
Јавне комуналне службе и објекти: 

 Зелена пијаца (робно-зелена пијаца) 
 Гробље (једно гробље на северозападној страни насеља са планираним проширењем) 
 Водомерна станица 
 Рециклажно двориште - могу бити у свим облицима својине 
 Аутобуска станица, комунално инфраструктурни објекат - могу бити у свим облицима својине 

 
Саобраћајне површине (постојеће и планиране): 

 државни пут Iб реда број 28 
 државни пут IIа реда број 141 
 насељске саобраћајнице 

 
Водене површине: У ову зону сврставају се површине постојећих река и планираних канала. 

Објекте јавне намене чине и постојећи и планирани објекти и мреже инфраструктуре који се 
граде у оквиру постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, објекти фиксне телефоније, гасне, 
водоводне и канализационе инсталације и објекти у уличном профилу и зеленим површинама или на 
засебно формираним парцелама. 

Промену статуса земљишта у површине јавне намене је могуће вршити на основу овог Плана. 
Објекти и површине јавне намене се израдом планова детаљне регулације могу формирати и на 
земљишту које није означено као површина јавне намене. Није дозвољено укидање праваца примарне 
саобраћајне мреже и примарних инфраструктурних коридора. 

Осим наведених објеката постоје и објекти у јавном коришћењу: верски објекти, површине за 
спорт и рекреацију и сл.) које се могу налазити у свим зонама плана. 

 
  
 
 Према намени простора, структури, просторним карактеристикама, начину и условима 
изградње, делови насељског подручја се могу издвојити по релативно сродним карактеристикама 
(положај у простору, време настанка, степен трансформација као и морфологија физичких структура). 
Намене површина су дефинисане као доминантне намене простора по целинама.  
 Целина 1 Стамбена целина Лоњин 
Стамбена компактна целина је просторно формирана уз Државни пут од индустијске зоне-каменолома 
према Шапцу лево. Зоне становања су оријентисане углавном уз Државни пут. Ову зону карактерише 
рурално становање са великим површинама пољопривредног земљишта. Постоји тенденција изласка 
на Дрину формирањем туристичке и викенд зоне (површина привременог становања), туристичког 
простора и јавних плажа.  
 Целина 2 Радно стамбена целина „Стара Љубовија“ 
Радно стамбена целина „Стара Љубовија“ је прсторно формирана између индустријске зоне-
каменолома и до новог моста Братољуб (прелаз државне границе), укључујући и планирану 
комерцијалну зону преко пута моста до постојећег гробља и планираног његовог проширења. У 
просторној целини се могу диференцирати две подцелине и то радна зона (површине за индустрију и 
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производњу и површине за комерцијалне делатност) оријентисана уз државни пут, а све до реке Дрине 
и подцелина становања формирана претежно уз државни пут, преко пута индустријске зоне.  
 Целина 3 Урбано- централна насељска целина 
Целина централне компактне зоне насеља просторно је формирана уз државни пут, од моста 
Братољуба поред новопланиране површине за комерцијалне делатности укључујући и постојеће 
гробље са зоном проширења до сабирног канала, до нове школу и зону становања уз школу, до краја 
обухвата плана. У оквиру ове целине налази се и зона насељског центра. Мешовитих је намена, 
претежно становање и сви централни садржаји. Централне садржаје карактеришу: објекти управе, 
администрације, пошта, објекти културе, објекти школства, површине за здравствену заштиту и др. 
Зона у ужем центру има високу комуналну опремљеност, изведене улице задовољавајуће 
регулације.Постојећа матрица је релативно ортогонална са блоковима димензионисаним за породично 
становање. За ову зону је карактеристично формирање објеката вишепородичног становања и 
планирање системског проширења исте, уз зону насељског центра, између реке Љубовиђе и објеката 
школства. Такође, планирано је и увођење пешачке зоне, режимског саобраћаја, у насељском центру 
уз објекте снабдевања и трговине.  
Издваја се препознатљива подцелина Лоњинског побрђа са претежном наменом руралног становања 
са пољопривредним земљиштем, недефинисане и неправилне саобраћајне матрице, неправилних и 
недовољних регулација саобраћајница. 
 Целина 4 Стамбена целина Доња Буковица и део Читлук 
Стамбена целина Буковица и део Читлук је просторно формирана уз државни пут према Бајиној башти, 
од Сабирног канала уз зону за становање до краја границе обухвата плана. Ову зону карактерише 
компактно становање са очуваном површином намењеном за пољопривредно земљиште, са започетим 
формирањем стамбених блокова на основу претходно постојеће планске документације. Уз државни 
пут планирано је породично становање, а  у побрђу изнад становање малих густина које је стихијски 
настало (површине за рурално становање).  
У централној зони ове целине налази се површина за индустрију и производњу, где је делатност 
индустрије ограничена на одабир делатности који мора бити такав да саобраћајне или било које друге 
потребе које проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне становања, као и 
да спрече негативан утицај намена на околину.  
 Целина 5 Радна зона Читлук и Доња Буковица  
 Границе целине радне зоне Читлук и Доња Буковица јесу државни пут и река Дрина, од моста 
Братољуба до краја границе плана. Ову зону карактерише развој туристичке, рекреативне намне и 
површине за комерцијалне делатности, са површином за индустрију и производњу за коју је обавезна 
израда плана детаљне регулације. 
 

 
Основна карактеристика овог дела јавног сектора је већа изграђеност капацитета и већа 

концентрација јавних, комуналних служби и служби државне управе у општинском центру (насеље 
Љубовија), које својим радом покривају не само подручје Плана, већ и читаву територију општине. 
Квалификацијом постојећег стања јавног сектора, сагледани су главни аспекти њиховог 
функционисања, као што су: 

- врста и начин организовања (дечја заштита, образовање, здравство, култура и јавно 
информисање, социјална заштита, јавне и комуналне услуге, локална управа и сл.) 

- просторни распоред, односно територијална организација мреже јавних и комуналних служби и 
објеката, са проценом доступности корисницима, 

- вредновање нивоа и квалитета услуга јавних служби. 
Просторним планом РС дате су препоруке за организацију јавних служби према хијерархијском 

нивоу насеља, а у складу са важећим законима. У општинским центрима је обавезно следеће: центар 
за социјални рад, основно образовање, дом здравља, апотеке, библиотека, дом културе, дом 
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омладине, народни универзитет, информатичке делатности и комуникације, отворени и затворени 
(покривени) објекти физичке културе. Пожељно је: домови за смештај деце без родитељског старања, 
за лица са функционалним и менталним сметњама, за стара лица, средње, више и високо образовање, 
општа болница, центри за рехабилитацију и специјализована лечења, диспанзер медицине рада, 
ветеринарска станица, музеј, галерија, позориште, мањи спортско-рекреативни центри. 
 
 
 
 С обзиром да је насеље Љубовија једини општински центар, службе државне управе и локалне 
самоуправе су смештени на ужој или широј територији насеља. Све ове службе играју значајну улогу у 
задовољавању основних потреба становништва из домена јавног сектора, одн. изворних и поверених 
послова из надлежности републике и општине.   
 Постојећи просторни капацитети јавних функција, републичке управе и локалне самоуправе, 
углавном задовољавају потребе служби. Задржавају на постојећим локацијама, са или без 
прегруписавања у оквиру постојећег расположивог простора или са могућношћу повећања корисног 
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. Оставља се 
могућност дислокације.  
 
   
 Активности дечије заштите и предшколсколског васпитања, обавља и организује Предшколаска 
установа „Полетарац“, која је за сада, једина специјалистичка установа ове врсте, не само у насељу 
Љубовија, него и на читавој територији.  
 Према Урбанистичком пројекту за доградњу зграде ПУ „Полетарац“ Љубовија (који је делом 
реализован) планирано је проширење комплекса. Повећана је припадајућа парцела (препарцелацијом, 
одн, спајањем делова суседних парцела), тако да новоформирана парцела предшколске установе 
износи око 3600 m2.  
 Проширење капацитета постојећег објекта (спратности П), планирано је доградњом приземног 
дела (реконструкција и пренамена простора и доградња трпезарије, котларнице, степенишног простора 
и спољашњих рампи) и надзиђивањем (изградња спрата над читавим габаритом објекта). На 
слободном делу парцеле планиране су саобраћајне површине (плато и тротоари), зелене поршине и 
реконструкција постојећег дечијег игралишта. Планираним интервенцијама капацитет објекта је 270 
деце-макс. (целодневни боравак), спратности објекта је П+1, корисна површина објекта износи 1500m2, 
површина дворишта око 1750m2, од чега је дечије игралиште (у партеру и на проходној тераси), укупно 
725m2, а зелене површине (у партеру и зеленом крову), укупно износе око 1200m2. 
 Овим се остварени следећи урбанистички параметри: 10,2m2/детету (мин.потребно је 6,5-
7,5m2/детету), величине отвореног простора 15,0m2/детету (према нормативу, треба да буде 25-30m2/ 
детету), од чега слободне зелене површине 4,0m2/детету (мин.потребно 3,0m2 травнате 
површине/детету). Из наведених података се може закључити да планирани капацитети у потпуности 
одговарају потребама насеља. 
 На територији плана нема приватних вртића. Нови објекти могу бити формирани у свим 
централним и стамбеним зонама и објектима, ако испуњавају прописане услове у складу са 
Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 
установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019). Изградња ових објеката је дозвољена и у 
радним зонама, уколико се ради о специфичним образовним профилима за потребе производње. 
 
 
 
 
 

II 1. 4.1. ДРЖАВНА УПРАВА, ЛОКАЛНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА 

II 1.4.2. ОБРАЗОВАЊЕ – ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
Нацрт плана 

30 
 

 
 
  
 На подручју Плана, као и читавој територији општине Љубовија, образовно-васпитни рад 
обавља се на нивоу основног и средњег образовања – централна матична школа „Петар Враголић“ и 
средња школа „Вук Караџић“.  
 Основна школа „Петар Враголић“ је матична школа смештена у насељу Љубовија и налази се у 
ширем центру насеља, има приступ из улице Јована Цвијића, и смештена је на кат парцели бр. 959/21 
К.О. Читлук. Укупна изграђена површина објекта износи 3500m2, а припадајући део комплекса 
(слободне површине) око 16000 m2. Поред матичне школе у насељу Љубовија има издвојена осмо 
осмогодишња одељења у: Узовници, Врхпољу, Доњој Љубовиђи, Доњој Оровици и Горњој Трешњици.  
 Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском комплексу, упореде са 
уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног простора и 25-30 м2/уч. 
слободних површина-за рад у две смене параметри се удвостручују), може се закључити да постојећи 
капацитети у објекту као и слободне површине комплекса у потпуности задовољавају стандард.  
(С обзиром да се према резултатима још увек важећег  Пописа из 2011.тачније  Пројекцију 
становништва РС 2011-2041. за регион Шумадија и западна Србија (средња варијанта), очекује даљи 
пад броја становника за 8-10% у свим свим старосним групама, може се закључити да се постојећи 
капацитети могу у потпуности прихватити као задовољавајући. 
 Средња школа „Вук Караџић“ је једина средњошколска установа у читавој општини, а према 
важећим програмима, настава се обавља у оквиру општег и стручних образовних профила. Школа је 
мешовитог типа са следећим профилима занимања: гимназија (општи смер), економска струка 
(економски техничар) и област трговина – угоститељство (трговац, конобар и кувар). Налази се у ужем 
центру насеља, има приступ из Дринске улице и смештена је на кат. парцели бр. 555 К.О. Љубовија. 
Гравитационо подручје школе, осим читаве територије општине Љубовија су и суседна насеља Мали 
Зворник, Бајина Башта и Ваљево, као и околна насеља из Републике Српске (процена 40-50%). 
 Према пројекцији развоја, а имајући у виду даљи пад броја становништва, процењује се да ће 
проценат старосне групе 15-19 год. на нивоу читаве општине такође бити у паду, али са нешто 
повећаним процентом деце која уписују средњу школу, тако да за прорачун капацитетра 
средњошколских установа треба рачунати са процентом од 5-6% популације. Према прибављеним 
подацима, на територији обухвата плана, средњешколским образовањем је обухваћено скоро 95% 
деце средњешколског узраста.  
Укупна површина комплекса је око 16000m2 (школа ради у две смене). За средњешколске нормативе, 
од 10-12m2/уч. изграђеног простора и 15-30m2/уч. слободних површина и напомену да се за рад у две 
смене параметри удвостручују, може се закључити да постојећи капацитети у потпуности 
задовољавајупотребе насеља, одн. наведене нормативе.  
 За децу и омладину са посебним потребама, нема организованих специјалних одељења у 
оквиру посебне наставе, али је у просторијама Библиотеке, за њих организован дневни боравак.  
 На предметној териорији нема обејакта високог образовања, као ни објеката ђачког, односно 
студентског стандарда. 
 Планским решењем, у складу са потребама становника општине, постојеће локације и 
капацитети школских комплекса се задржавају, односно планом није предвиђена изградња нових 
објеката образовања, али је њихова изградња  дозвољена у оквиру стамбених зона и у оквиру радних 
зона уколико се ради о специјализованим објектима за стручно оспособљавање (стручне занатске 
школе, ауто школе и сл.). 
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 Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља са стационаром у Љубовији и смештен је 
у централном делу насеља, на кат. парц. бр. 257 и 258 К.О. Љубовија, a главни приступ је из улице 
Војводе Мишића.  
 Централна установа са стационаром, спроводи мере примарне и делимично секундарне 
здравствене заштите, за насеље Љубовија, али и за преостали део општине. У мањим насељима, ван 
обухвата плана, раде здравствене амбуланте са повременом службом опште медицине и 
стоматологије. Најповољније здравствене услуге имају становници насеља Љубовија (око 40-50% 
становника општине). 
 Постојећи прострони капацитети Дома здравља само условно задовољавају потребе 
становника, што значи да искоришћеност, равномерност приступа и доступност јединицама примарне 
заштите варирају, у зависности да ли се посматра читаво гравитационо подручје или територија у 
обухвату Плана. Због лоше обслужености, односно недовољног нивоа услуга и опремљености 
амбуланти, које су распоређене на преосталој територији општине, веома је присутан тренд све 
слабијег коришћења капацитета ван Дома здравља. То има за последицу, на једној страни, све већу 
недоступност и даље искључење из мреже све већег дела популације које живи изван градске зоне, а с 
друге стране искоришћеност капацитета објекта централне установе, који је све ближи свом 
максимуму.  
 Планским решењем, у складу са потребама становника општине, није посебно предвиђена 
изградња објеката ове намене, задржава се постојећа локација и капацитет који се могу даље 
развијати до максимално дефинисаних урбанистичких параметара. Дозвољена је њихова изградња у 
оквиру стамбених зона, односно и у оквиру радних зона уколико се ради о специјализованим објектима 
за здравствену заштиту запослених.  
 За разлику од објеката примарне здравствене заштите, мрежа објеката апотекарских јединица 
практично и не постоји, тако да се јавља велика диспропорција у обслужености и доступности између 
централне градске и осталог дела територије. У обухвату Плана ситуација је релативно 
задовољавајућа, док је на преосталом делу територије општине, због изразито неповољне диспозиције 
пунктова и њихових просторних капацитета (укључујући и капацитете у приватном сектору), ситуација 
веома лоша. 
 Стандард за апотекарске установе је 0,10m2/становнику насеља, одн. 0,06m2/становнику 
гравитационог подручја. За сада, овај урбанистички норматив за ове објекте је приближно 
задовољавајући само за становнике насеља Љубовија. Планом није посебно предвиђена изградња 
објеката ове намене, али је њихова изградња дозвољена у оквиру стамбених и радних зона, као и зона 
спорта и рекреације. 
 Служба ветеринарске медицине је комплетно у приватном сектору, а две постојеће 
ветеринарске амбуланте се налазе у ширем центру насеља Љубовија. Ове амбуланте својим 
теренским радом покривају читаву општину. Даља изградња ветеринарских амбуланти је могућа у свим 
радним и стамбеним зонама. 
 
 
 
 Подручје обухваћено Планом налази се у систему социјалне заштите чији су носиоци делатнсти 
Центар за социјални рад и Установе социјалне заштите (Установа за одрасле и старије „Љубовија“). 
Ове установе врше социјалну заштиту и обезбеђују социјалну сигурност грађана, те грађани сва своја 
права могу остварити путем њихових служби.  
 Центар за социјални рад општине Љубовија покрива читаву територију општине. Сам објекат 
лоциран је уз Зелену пијацу у ширем центру насеља, са капацитетом простора који углавном 
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задовољава потребе службе. Нова локација је планирана на кат. парцели бр. 959/1 К.О. Читлук, у 
северном делу обухвата, за шта је урађен Урбанистички пројекат. 
 У оквиру Центра за социјални рад, ради Установа за одрасле и старије „Љубовија“, која пружа 
услуге домског смештаја одраслим, старијим и старијим лицима са менталним и интелектуалним 
тешкоћама. Постојећа локација се задржава.  
 Планира се могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања и комерцијалних 
површина. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe 
фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 

 

 Једина институција културе у обухвату Плана, као и на читавој територији општине Љубовија је 
Библиотека „Милован Глишић“ и налази се у самом центру насеља. Од свог оснивања, Библиотека је у 
потпуности преузела функцију културног центра и највећи део активности из области културе и 
уметности. Библиотека је отвореног типа. Поред своје основне активности, библиотека се бави 
кинематографском делатношћу, културнообразовним, сценским и издавачким радом. При Библиотеци 
ради и аматерско позориште. Укупна површина објеката износи око 1300m2, од чега библиотека са 
читаоницом заузима око 140 m2. Упоређујући то са урбанистичким параметрима за ову врсту објеката, 
то чини 0,30-0,35m2/становнику, односно 0,20m2/становнику за пројекцију раста становништва, уколико 
би капацитет објекта остао исти, може се закључити да постојећи капацитети  углавном задовољавају 
стандард, али уз услов строго наменског коришћења. Даља изградња објеката културе се због значаја 
за становништво подручја не ограничава и зависи искључиво од могућности локалне самоуправе или 
услова тржишта (уколико се ради о приватним инвестицијама). 
 Планом није посебно планирана изградња објеката ове намене, али је њихова изградња 
дозвољена у оквиру централних и стамбених зона. 
 На територији Општине Љубовија јавни сервис је у потпуности приватизован. Постоје две радио 
станице „Радио Љубовија“ и „Соко Љубовија“. На подручју општине нема приватних ТВ станица, као ни 
новинских и издавачких кућа. Не постоји локално гласило, а на нивоу Мачванског округа, излазе 
листови „Глас Подриња“, „Спорт у Подрињу“ и „Лозничке новости“.  
 На територији обухвата Плана, јавно информисање и издаваштво су, условно, на 
задовољавајућем нивоу. Изградња објеката ове намене се Планом не ограничава и зависи искључиво 
од услова тржишта.  
 
 
 Црквене грађевине припадају групи објеката у јавној употреби, односно јавних садржаја у којима 
део становништва испуњава своје религиозно-духовне потребе, већ у зависности од конфесионе 
припадности. Ово су објекти јавне намене који нису у јавној својини. У обухвату Плана су Српска 
православна црква „Св. преображења“ у Љубовији и манастирски комплекс „Св. Тројице“ у Читлуку. 
 Љубовијска црква је смештена у самом центру насеља, у непосредној близини зграде Општине. 
Сам храм, са свим покретним добрима у њој, означен је као објекат од посебнох културног и историјског 
значаја, а црквена порта као заштићена околина споменика културе. Манастир у Читлуку је на око 3km 
северно од центра Љубовије и један је од најстаријих комплекса у овом делу Подриња. Осим самог 
храма, у саставу комплекса је и конак, као и манастирско гробље.  
 Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава 
Планом, уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница и уколико њихов број и 
величина одговарају нормативима које пропише надлежно Министарство. Уколико нема дефинисаних 
норматива, примењују се нормативи који се примењују за објекте православних објеката, максимално 
увећаних за 30%. Обзиром да је број припадника православне вероисповести доминантан, без обзира 
на норматив, треба допустити изградњу ових објеката обзиром на константан пораст старог 
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становништва и ограничене могућности њиховог кретања. Такође, планом се дозвољава формирање 
спортско-рекреативних и верских центара на подручју стамбених зона насеља. Верски објекти могу уз 
основну функцију пружати и услуге културно образовних програма и услуга социјалног старања за 
становнике у својим срединама (хуманитарне и донаторске добровољне активности и сл).  
 
 
 
 Блокови са објектима јавних и комуналних служби, углавном су груписани у ужем и ширем 
центру града. Већина се задржава на постојећој локацији, уз могућност проширења капацитета објекта 
одн. припадајуће парцеле, до максимално дефинисаних урбанистичких параметара. 
 Обзиром на широк спектар служби, објеката и комплекса специфични услови уређења и 
грађења, за поједине од њих су посебно издвојени.  
 Од јавних и јавних комуналних предузећа и служби, на подручју обухвата ПГР раде: ЈП за 
путеве и управљање грађевинским земљиштем „Љубовија“, ЈКП „Стандард“, ЈП „ПТТ-саобраћаја“ 
Србија (ЈПМ Љубовија), „Телеком Србија“, ЈП ЕПС „Електродистрибуција“ Лозница (Пословница 
Љубовија), ЈП за путеве „Ваљево“, Пункт у Љубовији. (ЈП „Србија шуме“ – Шумско газдинство Борања – 
Шумска управа Мали Зворник, покрива и територију општине Љубовија). 
 
 
 Постојећи комунални објекти су локалног значаја: зелена пијаца, сточна пијаца, гробље, 
водомерна станица, постројење за пречишћавање отпадних вода, водомерна станица, рециклажно 
двориште и сл. 
 
Зелена пијаца   
 Површина на којој се налази Зелена пијаца је у северном делу насеља Љубовија, и 
функционише као пијаца сталног карактера, робно-зелена пијаца. Пијаца захвата површину од око 
2300m2. По свом положају и величини простора, пијаца задовољава потребе, али уз наменско 
коришћење и уз услов боље уређености. 
 Осим поменуте, није уочена потреба за планирањем других типова пијаца. Уколико се укаже 
потреба за изградњом пијаце као објекта јавне намене, изградња је могућа у зонама становања (под 
посебним условима уколико се омогући заштита околног простора од негативних утицаја на животну 
средину) и у комерцијалним/радним зонама. За изградњу (формирање) пијаце у комерцијалним/ 
радним зонама је потребна израда урбанистичког пројекта, а за формирање пијаца (свих облика 
својине) у стамбеним зонама је потребна израда плана детаљне регулације.  
 
Сточна пијаца 
 С обзиром на драстичан пад сточног фонда на читавој територији општине, од стране Локалне 
самоуправе, заузет је став да је изградња сточне пијаце нерационална и непотребна. У том смислу 
локација у Вагану (уз Државни пут Iб реда, бр.28), предходно алтернативно опредељена за сточну 
пијацу, добила намену комплекса за комерцијалне делатности. Према ПДР „Комплекс Сточна пијаца“ у  
Љубовији простор за ове намене планиран је на старој локацији, са Зоном комерцијалних објеката и 
услуга (величине око 1,10ha) и зоном саобраћајне и остале инфраструктуре. 
 У случају да се укаже потреба за њеним формирањем планом се дефинишу и услови за њено 
уређење и изградњу, који су дати у посебном поглављу. 
 
Гробља 
 Љубовијско насељско гробље налази се на северозападној страни насеља, на локацији Мекоте. 
Гробље је смештено на кат. парцели бр. 284/1, 284/2, 286, 290, 291 К.О Љубовија, површине око 2,2ha, 
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са попуњеношћу од око 70-80%. Гробљу се приступа из улице Лазе Лазеревића и Читлучке. 
Управљање, уређење и одржавање православног гробља у Љубовији врши ЈКП „Стандард“. 
 Проширење гробља је планирано на кат. парцеле бр. 721/3, 1206, 1209, 1210, 1211, 1212, 
1213/1, 1213/3 К.О. Лоњин. Укупна површина новоформираног комплекса износи око 5ha, што би за 
очекивани морталитет и према пројекцији развоја становништва, задовољило потребе за још око 15-20 
година – оријентационо. Гравитационо подручје постојећег и новог дела је читаво насеље Љубовија.  
 Гробље се налази и у К.О. Лоњин на кат.парцели бр. 525, 526/4 и 526/3 К.О. Лоњин, површине 
око 0,72ha са попуњеношћу од око 80-90%. Тренутно гробљу се приступа са Државног пута Iб реда број 
28 (Лозница – Бајина башта). Управљање, уређење и одржавање православног гробља у Љубовији 
врши ЈКП „Стандард“. 
 Проширење Лоњинског гробља је планирано на кат.парцелу бр. 526/1 К.О.Лоњин. Укупна 
површина новоформираног комплекса износи око 1,75ha, што би за очекивани морталитет  и према 
пројекцији развоја становништва, задовољило потребе за још око 15-20 година – оријентационо. 
Планира се и промена приступа гробљу из улице Новопројектоване 3.  
 
Прихватилишта/азили за животиње 
 У складу са Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), прихватилишта за 
животиње представљају објекте за привремени или трајни смештај (азили) напуштених и изгубљених 
животиња, као помоћ и бригу о њима. 
 Држалац животиња (локална самоуправа) којима је ускраћена слобода кретања, мора 
обезбедити довољно велики простор за њихов смештај и кретање, као и негу у складу са врстом, 
расом, полом, старошћу и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању. 
 Огран јединице локалне самоуправе је дужан да обезбеди прихватилиште, ако на својој 
територији има напуштених животиња. У прихватилишта се смештају: напуштене и изгубљене 
животиње, животиње о којима власници не могу више да брину, животиње које Министарство одузме 
власницима и животиње које су у опасности. 
 Орган јединице локалне самоуправе је дужан да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање 
напуштених и изгубљених животиња, да им пружи помоћ, да сарађује са надлежном ветеринарском 
службом и организацијом за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност о животињама 
које се налазе у прихватилишту. Управљање прихватилиштем, које је обезбедио орган локалне 
самоуправе, може да врши Удружење за заштиту животиња и сл. организације цивилног друштва. 
Прихватилиште може бити локалног или регионалног типа. 
 Прихватилиште (азил за мање општине) лоцирати у периферном делу насеља, са минималном 
површином од 0,5ha. У склопу комплекса планирати: прилазну саобраћајницу са паркингом, боксове (за 
различите категорије: штенце, женке, мужјаке, болесне, несоцијалне животиње и сл.), а који може по 
потреби да се повећава, централни травнати простор за обавезни боравак на отвореном, ветеринарску 
амбуланту и ост. пратеће садржаје. 
 Напомена: За комплекс азила урађен је Урбанистички пројекат, за локацију у Врхпољу (ван 
обухвата Плана), али није реализован због проблематичних имовинско правних односа. 
 
Комунални отпад 
  За насеље, као и за читаву општину Љубовија, планирано је да се комунални отпад одлаже на 
привремној регионалној депонији (на територији града Лозница). Локације у функцији привременог 
депоновања, односно за трансфер станицу и рециклажно двориште, одређује јединица локалне 
самоуправе, у складу са Законом о управљању отпада („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Локалним 
планом управљања отпадом 2013-2023. 

У предходном периоду, Општина Љубовија, заједно са градом Лозница, Општином Мали 
Зворник и Општином Крупањ је започела активности на придруживању Колубарском региону за 
управљање отпадом. Процес придруживања је у току. 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
Нацрт плана 

35 
 

 Управљање отпадом је у надлежности ЈКП „Стандард“ Љубовија, тако да се за сада, дневно 
одвози око 12 тона (највише из домаћинстава), а на месечном нивоу око 120 тона.  
 
Рециклажно двориште 
 Тренутно на територији обухвата плана не постоје рециклажна дворишта.  
 Планирано рециклажно двориште је лоцирано тако да грађани могу до њега доћи на лак начин 
и у кратком времену, тј. да се осигура лак приступ возила грађана (грађани могу довозити и одлагати 
отпад у већим количинама са различитим превозним средствима), али и манипулацију возилима која 
одвозе скупљени отпад. 
 Отпад се одлаже по врстама у различите посуде (папир, картон, пластика, метал, гума, шут и 
др.). Ова дворишта су нарочито погодна за мања насеља у којима се одлаже релативно велика 
количина смећа на неусловне начине.  
 Отпад који се може одложити у рециклажним двориштима је: папир, картон, пластика, метална 
амбалажа, стиропор, старе батерије, стаклени амбалажни отпад, равно стакло, ПЕТ-боце, ПЕ-фолија, 
лименке, метални и остали гломазни отпад, електронички отпад, зелени отпад и сл. 

Према планском решењу опредељена је локација за рециклажно двориште, у зони комуналних 
објеката. Планирање и изградња морају се ускладити са посебним прописима који регулишу ову 
област. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода 
 Према планском решењу опредељена је локација  за Постројење за пречишћавање отпадних 
вода. Планирано је постављање централног уређаја, на опредељеној локацији низводно Дрином од 
индустријске зоне насеља у близини старог моста. Место излива у водоток (реку Дрину) и капацитет 
постројења, определити на основу хидролошких услова у тој зони, хидраулички параметара изливног 
елемента, севопштег утицаја на водоток, као и самог технолошког концепта постројења. 
 
Топлане и котларнице 
 Производња топлотне енергије обавља се у топланама и котларницама, а дистрибуција до 
корисника системом топловодне мреже и топлотних станица. Као уобичајно погонско гориво гориво 
користе се: угаљ и мазут (све више ван употребе), природни гас, биомаса, термална постројења и 
топлотне пумпе из система за постројења за пречишћавање отпадних вода. За насеље Љубовија на 
постоји програм топлификације. 
 Изградња нових котларница се може вршити у складу са техничким потребама у циљу 
топлификације насеља у свим зонама и под условом да не омета функцију зоне.  
 Објекат котларнице је планиран у комплексу основне школе са фазном реализацијом. У првој 
фази је планирано грејање објеката школа, а у другој и свих осталих објеката јавне намене.  
 Планирана је гасификација насеља у обухвату плана, изградњом подземне челичне гасоводне 
мреже (max16bar) до мерно регулационих станица (МРС1, МРС2 и МРС3) и изградњом подземне 
полиетиленске дистрибутивне гасоводне мреже (max4bar). Предуслав за гасификацију насеља је 
изградња магистралних гасовода и објеката у складу са одговарајућим просторним плановима.  

 

 У циљу даљег развоја овој сегмента јавног сектора  и унапређења амбијента дестинације, 
планским решењем се задржавају све постојеће површине, што се углавном односи на спортске 
комплексе са објектима активног спорта и рекреације (спортске сале, терени и вежбалишта) и 
новоизграђени  комплекс на локацији Старе школе. Нове локације, одн. простори/објекти мирне 
рекреације (слободне зелене површине, излетнички терени, шеталишта), су опредељене на потезу 

II 1.4.10. ОБЈЕКТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
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између Државног пута и реке Дрине, у близини ушћа реке Љубовиђе и потока/канала Ђуриновац у 
Дрину. 
 Осим на јавним, изградња спортско рекреативних комплекса је дозвољена и на осталом 
земљишту (земљишту у мешовитој или приватној својини). Ти објекти могу бити у свим облицима 
својине. 
 У ову зону спадају и све спортско рекреативне површине на осталом земљишту којима не 
управља локална самоуправа и подижу их спортски клубови или приватни инвеститори. Постојећи 
јавни капацитети се могу изнајмљивати. 
 У овој зони се планирају следеће интервенције: уређење простора са изградњом нових објеката 
спорта и рекреације, прилазних саобраћајница, паркинга, уређених зелених површина, али са посебним 
акцентом на одржавању постојеће физичке структуре обале Дрине, уз очување остојећег приобалног 
појаса. Планом је предвиђено формирање више зона спорта и рекреације - као површине јавне намене. 
У оквиру њих је потрбно формирати и зелене површине а све у циљу формирања зеленог фонда 
насеља. 
 Плaнирaни јавни спoртскo-рeкрeaтивни центри сe нoрмирajу сa минимумом укупнe пoвршинe 
4m2 /стaнoвнику (1,2m2 кoриснe пoвршинe/по становнику), a прeпoручуje сe и вишe, укoликo сe укaжe 
пoтрeбa, интeрeс или мoгућнoсти.  У зонама становања и пословања, прeпoручуje сe и изгрaдњa 
дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-300m, дeчиjих 
игрaлиштa зa узрaст oд 6-11гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-500m, игрaлиштa и спoртскe 
пoвршинe зa узрaст oд 11-14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 100-1000m и игрaлиштa и 
спoртскe пoвршинe зa узрaст изнaд 14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 1000-1500m. Укупна 
јавна површина за спорт и рекреацију, која је дефинисана као површине јавне намене (укључујући и 
планирану), износи око 6,65ha.  
  Дозвољена је изградња објеката који су искључиво у функцији основне намене спорта и 
рекреације: спортских терена, трибина, свлачионица, сале за састанке спортских клубова, образовање 
и здравство у функцији спорта и сл.  

Јавне плаже/купалишта 
 Планским решењем, ове површине су дефинсане као рекреативни и туристички потези уз 
Дрину, почев од локације поред старе сточне пијаце (у северном делу), до јужне границе обухвата. Сви 
радови на уређењу се могу вршити искључиво у складу са водопривредним условима. У зависности од 
могућности локалне самоуправе предвиђено је фазно уређење постојећих и планираних локација, што 
подравумева: обезбеђивање прилаза и површина за паркирање и пратеће садржаје и објекте. 
 Плаже, са или без шеталишта планирати као саставни део спортско рекреативне зоне, 
смештене уз саму обалу, ширине између 10-35m у зависности од приступне површине реци и величине 
спортско рекреативне површине. 
 Како се плаже налезе у кориту за велике воде реке Дрине, сем плаже и покретне опреме 
(свлачионице, покретни тоалети, тенде, наткривене клупе са столовима и сл.), платоа за 
манифестације и осталих објеката сезонског карактера, није дозвољена било каква градња  стабилних-
трајних грађевинских објеката.  
 У оквиру купалишта, приступе води предвидети поплочаним рампама, степеницама или 
покретним моловима. Рампе одрадити са застором који одговара пешачком нивоу пролазних стаза. 
Остали део обале оставити са природним материјалом (ситан камен, гранулирани песак). 
 Уз предходно нивелисање платоа плаже, оставља се и могућност уређења купалишта мањим 
обалоутврдама, одн. бетонским платоима. По ободним деловима купалишта, уз обалу предвидети 
објекте везане за активности на води (мол, привез за чамце и сл.), као и потребан број везова за 
пристан, за смештање рекреативних сплавова и сплавова ресторана. Ови објекти могу да буду 
ослоњени на тле или да плутају на понтонима. Плутајућа пристаништа треба да буду напревљена од 
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дрвета (видни делови), а пристаништа ослоњена на тле могу бити дрвена или од тврдог материјала, 
при чему су видни делови обложени каменом. 
 Услoви зa пoстaвљaњe oбjeкaтa нa вoди, као што су: брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви, 
мања пловила  и сл. морају бити дефинисани Oпштинскoм oдлукoм или Програмом постављања 
привремених објеката на води и приобалном делу. 
 У саставу купалишта могуће је уредити и терен за мале спортове, као и мање отворене базене 
(школски базени и базени за децу и непливаче). Број и врста терена за мале спортове је ограничен 
просторним капацитетом локације, функционалношћу самог спортског терена и исказаним потребама 
корисника. Уз терене могуће је формирати отворени трибински простор мањег капацитета, по 
могућству са западне стране игралишта, као и мoнтaжнo -дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских 
тeрeнa ("бaлoн” сaлe  и сл.). Сви објекти су привременог/сезонског карактера. 

Орјентација терена је север-југ, а димензије терена и базена на отвореном (према нормативима 
и стандардима за ову врсту спортских објеката) су: 
- школски базени/базени за децу и непливаче - 5x8x0,2-0,8m 
- терени за кошарку: 15x28m; баскет (3на3) -12x15m и 11x15m 
- терени за тенис: 11x24m  
- терени за одбојку:  9x18m; одбојка на песку 8x16m 
- терени за фудбал:  68-70x105-110m; терени за мали фудбал 20x40m 
- терени за рукомет и мали рукомет:  20x40m и 15x30m 
Опрема:  Обавезно ограђивање сигурносном оградом, а по потреби предвидети осветљење са висином 
светиљке мин. 10m, на подужним странама терена/игралишта. 
 
 
 
 
 
 
Друмски  саобраћај 

У складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, број 105/2013,119/13 
и 93/15) у оквиру граница предметног плана налазе се трасе државних путева: 

- државни пут I Б реда бр. 28: Мали Зворник- Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Сушица-
Кремна- државна граница са Босном и Херцеговином ( гранични прелаз Котроман); 

- државни пут II А реда бр. 141:  Дебрц-Бањани-Уб-Новаци-Коцељева-Шабачка каменица-
Градојевић-Осечина-Гуњаци-Пецка-Љубовија. 

 
Од јавног предузећа „Путеви Србије“ прибављени су Услови за израду плана број 953-5407/22-1 

од 13.04.2022. године. Прилком израде предметног плана потребно  је испунити следеће услове: 
 Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („ Сл.гл.РС“, број 72/09, 

81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19- др.закон, 09/20 и 52/21), Законом о путевима ( „ Сл.гл.РС“, број 41/18 и 95/18- др. 
закон), важећим прописима, правилницима, као и са планском документацијом вишег реда: 

 Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, 
планском и пројектном документацијом чија је израда у току на предметном подручју за коју је ЈП 
„Путеви Србије“ издало услове и сагласности; 

 Предвидети претходну анализу: постојећих и перспективних саобраћајних токова; стања 
коловоза на државним путевима; дати предлог мера за наредни период; 

 Код дефинисања обухвата важећих планских докуменатадетаљне разраде, који се налазе у 
обухвату предметног плана приказати и намену предвиђену усвојеним плановима; 

 Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са 
ћл.33,34 и 36 Закона о путевима, тако да први садржаји објеката високоградње морају бити 
удаљени минимално 20.00 метара од ивице путног земљишта државног пута I Б реда, односно 

II 1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.5.1.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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минимално 10.00 метара од ивице путног земљишта државног пута II реда уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на државном путном правцу.Ширина заштитног 
појаса примењује се и у насељима осим ако је другачије одређено просторним односно 
урбанистичким планом; 

 Сходно члановима 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута како се не би 
угрозила безбедност саобраћаја 

 Уколико постоје или се планирају поједине зоне са великом фреквенцијом саобраћаја уз државне 
путеве, планирати даљу плановима нижег реда ради ближег дефинисања прикључења тих зона; 

 Сходно члану 45. Закона о путевима, јединица локалне самоуправе дужна је да планском 
документацијом смањи број саобраћајних прикључака на државни пут на најмањи могући број; 

 Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање 
површинских вода уз усклађивање са системом одводњавања предметних државних путева;  

 Приликом планирања саобраћајних прикључака на државне путеве или реконструкције 
постојећих  потребно је водити рачуна о следећем: 

- ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 5.00 метара и дужине 40.0 
метара односно 20.0 метара ( за пут I односно II рада), 

- коловоз мора бити димензионисан за тешко саобраћајно оптерећење, 
- просечном годишњем дневном саобраћају – ПГДС 
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродсавних возила 

које ће користити предметне саобраћајне прикључке , 
- рачунској брзини на путу, 
- просторним карактеристикама терена, 
- зонама потребне прегледности, 
- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу, 
- коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члановима 41-43. Закона о 

путевима 
 Саобраћајни прикључак објеката на државни пут првог реда подразумева обезбеђење трака за 

убразање/успорење, срачунату према рачунској брзини нас путу, у складу са законскоми 
подзаконскомрегулативом; 

 Приказати постојеће саобраћајне прикључке пословних /производних/ комерцијалних и сличних 
објеката на катастарским парцелама уз државни пут; 

 Размотрити позицију планираних улица, означених као „новопројектоване“ у односу на постојеће 
атарске путеве, 

 Образложити потребу за формирањем кружне раскрснице на споју два државна пута- државни 
пут I Б реда бр. 28 и државни пут II А реда бр. 141, односно на месту где већ постоји изведена 
четворокрака раскрсница (са изливним тракама и тракама за лево скретање са пута вишег 
ранга); 

 У случају планирања кружне раскрснице на споју наведена два државна пута потербно је 
поштовати следеће услове: 

- ширине саобраћајних трака срачунате према криви трагова , 
- полупречници закривљења саобраћајних прикључака утврђени сходно меродавном возилу, 
- за воила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. Теретно возило са приколицом), 

мора се извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би 
се обезбедила проходност таквих возила  

- коловоз мора бити димензионисан за тешко саобраћајно оптерећење, 
- прописана дужина прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике 

окружења лпкације у складу са чланом 38. Закона о путевима уз пуно уважавање просторних 
и урбанистичких карактеристика ширег окружења локације и у свему у складу са тачком 4. 
Кружне раскрснице у Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и важећим стандардима ( 
„Службени гласник РС“ број 50/11), 

- обезбедити потребан ниво функције и безбедности који обухвата услове обликовања 
прикључка, уједначни пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина у 
подручју кружне раскрснице, 

- уклопити нивелету државног пута другог реда са нивелетом новопланиране кружне 
раскрснице, 
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- раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице 
укључујући и зоне излива/улива како би се обезбедили равноправни услови за све токове, 

- обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице, 
- број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће величина пречника 

уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице, 
- угао пресецанја мора бити приближан пртавом углу, 
- дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице где ће бити обухваћено поред 

пречника уписане кружнице, ширинр кружног коловоза и елемената уливаили излива и 
елементи обликовања прикључних праваца како би се обезбедио простор за формирање 
острва за каналисање токова, 

- при појави аутобуског саобраћаја стајалишта лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза 
- поребно је обезбети пешачке стазе и прелазе у зони кружне раскрснице  
- потребно је дефинисати димензије простора код саобраћајне површине за накупљање и 

кретање пешака, 
- решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне раскрснице, 
- приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице водити рачуна о заштити 

постојећих инсталација поред и испод државних путева, 
- дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију на предметном путу и прикључним 

саобраћајницама у широј зони прикључења, 
- дефинисати стреласте путоказе на сви острвима на излазу из раскрснице, 
- потребно је пројектовати јавну расвету у зони кружног тока    

 Евентуална аутобуска стајалишта на јавном путу планирати у складу са чланом 85. Закона о 
путевима; 

 Планским документом разрешити проблематику постојећег и перспективног пешачког, 
стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја као и заштита постојећих и 
евентуално нових инсталација; 

 Приказати попречне профиле државних путева, 
 Приликом планирања изградње бициклистичких и пешачких стаза поред државног пута узети у 

обзир Закон о безбедности саобраћаја на путевима („ Сл.гл.РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,  32/13-
УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,41/18-др.закон, 87/18 и 23/19, 128/20-др.закон) и 
адекватне одредбе Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута; 

 Општи услови за постављање инсталација у односу на државни пут: 
- трасу и профил државног пута преузети из важеће планске документације за предметно 
подручје, 
- уколико планском документацијом није дефинисан профил државног пута потребно је 
дефинисати га у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС број 
50/11), 
- траса инсталација се мора пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод 
државних путева, 
- планиране инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање 
стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја на путу; 

 Услови за подземно укрштање инсталација са путем 
- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута 
управно на пут у прописаној заштитној цеви, 
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута увећана за по 3.00 метара са сваке стране 
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1.35-1.50 метара, 
Минимлана дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заћтитне цеви 
износи 1.2 метара, 
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 Услови за паралелно вођење инсталација са путем: 
- инсталације морају бити постављене минимално 3.00 метара од крајње тачке попречног 
профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање), у 
зависности од конфигурације терена и пречника инсталација, 
- не дозвољава се вођење инсталација по банкини по косинама усека или насипа кроз јаркове и 
кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта; 
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута, 
- испод колских прилаза и саобраћајних прикњучака планирати постављање инсталација нкроз 
заштитну цев, 
- инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију опрему пута, 
одводњавање и одржавање државног пута; 

 Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут: 
- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута ( 20.00 метара од границе путног 

земљишта за државни пут првог реда, односно 10.00 метара од границе путног земљишта за 
државни пут другог реда) а у случају да је висина стуба већа од  прописане ширине заштитног 
појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба 
мерено од границе путног земљишта, 

- обезбедити сигурносну висину од 7.00 метара од највише коте коловоза до ланчанице при 
најнеповољнијим температурним условима. 

Уколико током израде плана буду планиране нове интервенције на траси државног пута односно 
уколико дође до измена позиција тзв. новопројектованих улица и уколико буду потребни детаљнији 
услови ради издавања истих потребно је да ЈП „Путеви Србије“ доставите нове предлоге решења. 

По изради Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Љубовија, 
потребно је да нам исти доставите ( иуз позив на број ових услова) ради провере испуњености напред 
наведених услова и издавања мишљења на исти. 

 Улична мрежа 
Саобраћајнице обухваћене зонама предвиђеним за израду Планова детаљне регулације биће 

накнадно оптимално дефинисане кроз израду тих планова. 
Окосницу уличне мреже насеља Љубовија у оквиру обухвата Плана чине саобраћајнице:  

1) Примарне саобраћајнице - државни пут државног пута I Б реда бр. 28 Мали Зворник Љубовија- 
Бајина Башта ( поклапа се делом са улицом Зворнички пут),  
2) Секундарне саобраћајнице - државни пут IIА реда бр. 141 Пецка-Љубовија (поклапа се са улицама 
Милана Тешића и Дринском), улица Карађорђева, улица Војводе Мишића. 

Oстaлe улицe у прoстoрнoм oбухвaту плaнa, прeдстaвљajу терцијарну уличну мрeжу. 
У наредној табели дат је списак саобраћајница које се дефинишу овим планом. Списак 

координата осовинских и темених тачака саобраћајница које се дефинишу овим планом дат је у 
графичком делу елабората иза листа Нивелација и регулација. 

 
Табела 9: Списак саобраћајница које се дефинишу овим планом 
Новопројектована 1 О1-Т1-Т2-Т3-Т4-О2  1-1 
Новопројектована 2 O3-T5-O2-O4-O5  1-1 
Новопројектована 3 O4-O6-O7-T6-О8-T7-Т7а 

-T8-T9-O9 
 1-1 

Новопројектована 4 O10-O6-T10-T11-T12-O11  1-1 
Новопројектована 5 O12-O7-T13-O11-T13a-O13  1-1 
Новопројектована 6 O8-T14-O14  1-1 
Нова 1 О15-О16  5-5 
Нова 2 О17-Т15-Т16-О13-Т17-О14-Т18-О18-О19-Т19-Т20-

Т211-Т22-Т23-О20 
 1-1 

Нова 3 О21-О22  1-1 
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Нова 4 О23а-Т24-Т25-О18  1-1 
Нова 5 О24-Т26-О19  1-1 
Нова 6 О25-Т27-Т28-Т29-О26  8-8 
Нова 7 О27-Т30-Т30а-О28-О29  7б-7б 
Нова 8 О30-Т31-О31  5-5 
Нова 9 О32-О33  7б-7б 
Нова 10 О34-О35  7б-7б 
Нова 11 О28-О31-О33-Т32-О35-Т33-О23  7б-7б 
Нова 12 О36-О37  7ц-7ц 
Нова 13 О38-Т34-Т35-О39-О39а-Т36-Т37-Т38-О40-Т39-

Т40-О41-Т41-О42 
 7ц-7ц,  

5-5,  
7б-7б  

Нова 14 О40-Т42-Т43-Т44-Т45-О43  5-5 
Нова 15 Т466-О41  7б-7б 
Нова 16 О44-О45  7б-7б 
Нова 17 О46-О47  7б-7б 
Нова 18 О48-Т46-О49  7б-7б 
Нова 19 О50-Т47-О51  7б-7б 
Нова 20 О52-О53  6-6 
Нова 21 О54-Т48-О55-О56  9-9 

7a-7a 
Новопројектована 7 О55-Т49-Т50-О57  10-10 
Нова 22 О58-Т51-Т52-О59  5-5 
Новопројектована 8 О60-О61  9-9 
Нова 23 О62-О63  4-4 
Нова 24 О64-О65  7-7 
Нова 25 О66-Т53-О67  5-5 
Нова 26 О68-Т54-Т55-О69  7б-7б 
Мачков камен О58-Т56-О69-Т57-Т58-О70  7д-7д 
Нова 27 O71-T59-Т60-O72  5-5 
Подрињска О73-Т61-О74  7б-7б 
Душана Пурића О75-Т62-О76-О77  7б-7б 
Нова 28 О76-Т63-Т64-Т65-О78  7б-7б 
Читлучка O79-T66-T67-O80-T68-O81-T69-T70-T71-T72-T73-

T74-T75-O82-T76-T77-T78-O83-T79-T80-T81-T82-
T83 

 8-8 

Љубе Лазаревића O80-T84-O81-T85-T86-T87-T88-T89-T90-T91-T92-
T93-T94-O307a 

 5a-5a 

Петра Враголића O82-T95-T96-T97-T98-T99-T100-T101-T101a-O84  1-1 
Новопројектована 17 O83-T102-T103-T104-O85  8-8 
Рударска O85-T105-O86-T106-O87  8-8 
Стојана Чупића 2 O88-O89-O90-T107-T108-O91-O92-O87-T109-

T110-T111-T83 
 8-8, 

6a-6a  
Србачка O89-T112-T113-Т113a-T114-Т114а-O93  кпс 
Нова 29 O90-O94  4a-4a 
Филипа Вишњића O91-O95  7-7 
Његошева  O92-T115-O96  8-8 
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Стојана Чупића 3 T83-T116-T117—O97-T118-T119-T120-T121-O98  8-8 
Нова 30 O97-T122-T123-T124-T125-O99  8-8 
Читлучки пут O100-T126-T127-T128-T129-O101-T130-T131-

T132-T133-T134-T135-T136-T137-T138-T139-T140-
T141-T142-T143-O102-T144-T145-T146-T147-T148 

 8-8 

Нова 31 O101-T149-T150-O103-T151-T152-T153-T154-
T155-O104 

 8-8 

Нова 32 O103-T156-T157-T158-O105  8-8 
Новопројектована 10 Т158-Т496-Т497-Т498-О105a  5-5 
Нова 33 O102-T159-O106  8-8 
Свете Тројице T148-T160-T161-T162-T163-T164-T165-T166-T167-

O107-T168-T169-T170-O108 
 8-8 

Нова 34 O107-T171-T172-T173-T174-T175-T176-T177-T178-
T179-T180-T181-O109 

 8-8 

Нова 35 O110-T182-O111-O112-O113  8-8 5-5 
Милана Тешића T183-T184-T185-O110-T186-O109-T187-O114-

T188-T189-T190-O108-O115-T191-O105-T192-
T193-O116-O100-O93-O117 

 18-18 

Нова 36 O114-O118  3-3 
Првомајска O119-T194-O118-T195-O120-T196-O121-T197-

O122-T198-O123-O124-T199-T200-O125-O126 
 11-11 12-

12 
Нова 37 O120-O127  5-5 
Нова 38 O121-T201-O128  7б-7б 
Новопројектована 11 O121-T202-O129-T203-O130  8-8 
Нова 39 O129-T204-O130-O131-T205-O132  7е-7е 8-8 
Планинска O133-T206-T207-T208-O127-T209-T210-T211-

O128-T212-O134-O135-O136-O137 
 7ф-7ф 

Нова 40 O115-O134  7ф-7ф 
Новопројектована 12 O135-T213-T214-O136  паркинг 
Пионирска O122-O138 једносмерна 

од О122-О138 
13-13 

Новопројектована 13 O116-T215-O123  5-5 
Нова 42 O139-O140  5-5 
Првомајска O124-O141-O142 једносмерна 

од О142-О124 
13-13 

Новопројектована 14 O141-T217-O143  5-5 
Нова 44 O125-O143-O144  5-5 
Моше Пијаде O145-O144-T218-O142-T219-O139-O138-T220-

T221-O131-T222-O130-T223-O146 
једносмерна 

од О147-О148 
пројекат 

7б-7б 
Моше Пијаде 2 O147-T224-T225-O148-T226-T227-T228-T229-

T230-O149-T231-T231a-O150 
 пројекат 

7е-7е 
Нова 45 O148-O151-O152-T232-T233-O153-O154-O164-

T242-O165 
 7ф-7ф 

Нова 46 O149-O155  7б-7б 
Омладинска  O156-T234-T235-O155-T236-T237-T238-O151-

O152-O157-O158-T239-O159 
 7б-7б 

Иве Андрића О160А-O160-T240-O157  10a-10a  
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5-5 
Нова 47 O158-O161-O162-O163  паркинг 
Сокоградска T234-T241-O164-O154-O153-T243-O166-O167-

T244-O168-O169-T245-T246-T247-T248-O170 
једносмерна  

од Т234-О168 
7б-7б 

5-5 
Ваљевска O171-T249-T250-O172-T251-T252-O165-T253-

T254-T255-T256-T257-T258-T259-O156-T260-O172 
 7б-7б 

5-5 
Јаворска O172-T261-O173  2-2 
Нова 48 O174-O175-O176-O177-T262-O178-O179  7е-7е 

5-5 
Нова 49 O180-O181  5-5 
Нова 50 O178-T263-O181-T264-O182  5-5 
Нова 51 O183-T265-O184  8-8 
Карађорђева O185-T266-Т267-Т268-Т269-O400-Т270-Т271-

Т272-Т273-Т274-О186-Т275-Т276-Т277-Т278-
O187-Т279-Т280-Т281-Т282-Т283-Т284-Т285-Т286-
Т287-О188-О183-Т288-Т289-Т290-Т291-Т292-
T293-Т294-Т295-Т296-О189-Т297-О190-Т298-
Т299-О191-О180-О175-Т300-О174-О192-О193-
О171-Т301-О170-О194-О159-Т302-О160-О195-
О147-О145-Т303-О117 

 19-19 

Нова 52 О186-Т274-Т304-Т305-Т306-Т307-О196  8а.8а 
Стојановића сокак О187-Т308-Т309-Т310-Т311-Т312-Т313-T314-Т315-

Т316-Т317-Т318-Т319-О197 
 8а.8а 

Мариноса Рицудиса О188-Т320-Т321-Т322-Т323-Т324-Т325-Т326-Т327-
О199-Т328-О200-О201 

 11-11 

Буковичка 
Милунке Савић 

О199-Т329-О203-О204-О205-О206-Т330-О207-
О208-Т331-Т332-Т333-Т334-О209 

нови назив на 
делу ид О205-

О207 

11-11 
7ф-7ф 

Нова 55 O210-О211-O212-Т338-Т339-О213-Т340-О214-
О215 

 2-2, 11-
11 

Нова 56 О203-О212-O211-О216-О217  11-11 
Нова 57 О213-О218-O219-О220  7ф-7ф 
Нова 58 О216-Т341-О219-O218-Т342-О221  2-2,11-11 
Нова 59 О204-О214-О221-О222  11-11 
Ивана Васића О205-O215-Т342а-О223  7б-7б 
Нова 61 O191-O224-O225-T343-O226-O227-O228-T344-

O206 
 10-10 

7б-7б 
Нова 62 O229-O228-O230  7б-7б 
Нова 63 O227-T345-O231  10б-10б 
Нова 64 O226-O232-T346-O233-O234-O190  7ф-7ф, 

10-10 
Нова 65 O189-O235  7ц-7ц 
Нова 66 O232-O235-O236  7ф-7ф 
Нова 67  O235-O233  10а-10а 
Нова 68 O237-O225-O224-O236-O234  10-10 
Нова 69 O175-T347-O237-T348-O231  10ц-10ц 
Јована Цвијића O192-O238-T349-O239-T350-O240 једносмерна од 

О192-О24 
7б-7б 
7г-7г 
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Крфска O230-T351-O208-O207-T352-T353-O223-T354-
O241 

једносмерна од 
О230-О241 

7б-7б 

Новопројектована 33 T332-T355-O242  7б-7б 
11-11 

Светосавска O240-O243-O244-O245-O246-O247-O248-O248a-
O249-O250-T355 

 8-8, 
17а-17а, 
15в-15в, 
15б-15б 

Нова 70 O238-O251-O252  5-5 
Вука Караџића O251-T356-O252-T357-O253-O254-T358-O257-

T358a-T359-T360-O258 
једносмерна 

од О258-О256 
8-8 

8б-8б 
17.17 

Проте Матеје O259-O252-O260-O261  5-5 
7б-7б 

Нова 71 O260-O262  7ф-7ф 
Молерова O193-T361-O259-O253-O254-O260-O243-O246-

O245-O244-O261-O209-T362-O262-T363-T364-
O263 

 12a-12a 
10б-10б 

7б-7б 
Новопројектована 15 O259-T365-O264  13-13 
Новопројектована 16 O257-T366-O265  5-5 
Петра Сокољанина O260-O265  7б-7б 
Студеничка O261-T367-O267  5-5 
Косовска O268-O269-O270-O262-T368-T369-T370-O271  9a-9a 
Нова 72 O247-O272  12б-12б 
Хиландарска O273-O272-O274-O275-T371-O276  8-8 

 
Дринска O277-O271-O273-O248-O248a-T372-T373-O265-

T374-O258-T375-T376-O278-O279-T377-O194 
 пројекат 

Новопројектована 17 O279-O280  паркинг 
Азбуковачка O278-T378-T379-T380-O195  7ф-7ф 
Новопројектована 18 O249-O281  8-8 
Новопројектована 19 O250-O282  5-5 
Немањина T355-O283-O284-O285-O286-O287-O288-T381-

T382-T383-O289-T420-O317 
 15-15 

15a-15a 
Николе Јовановића O290-T384-Т384а-Т384б--O291-Т385-O292-O293-

O294-T385а-Т385б-T386-O295-T387-O291 
нови назив на 
делу од О291-

Т358 

8-8 
10-10 
7б-7б 

Николе Јовановића O283-O291  7б-7б 
Балканска O284-O292  7б-7б 
Ђуре Јакшића O286-O300-O293  7б-7б 
Нова 75 O294-O295  10-10 
Десанке Максимовић O285-T388-T389-O295  6ц-6ц 
Бранка Ћопића O288-O296-O297-O298  7ф-7ф 
Бранка Ћопића 2 O297-T390-O299  2-2 
Радничка O301-T391-T392-O302-O295-O298-O299-T394-

T395-T396-T397-T398-O289 
 9а-9а 

Стојана Чупића T355-T399-O301-T400-O303-O304  15г-15г, 
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 15в-15в 
17б-17б 

Илије Нешковића O303-T401-O305-O306-T402-O307 једносмерна 
од О305-О307 

6б-6б 

Новопројектована 20 O305-O308 једносмерна  
од О308-О305 

16-16 

Седмог јула O306-T402a-T403-O302 једносмерна  
од О302-О306  

5-5 

Војводе Мишића O117-O88-O304-T404-O84-T405-O308-O307-T406-
O307a-T407-T408-T409-T410-T411-T412-O309-
O310-T413-T414-T415-T416-O79-T417-O311-O312-
T418-O313 

 пројекат 
8в-8в, 

12в-12в 

Новопројектована 21 O309-O314-O315-T418-O316  5-5 
13-13 

Новопројектована 22 O310-O314-O315-T419-O317-T421-T422-O318-
O319 

 1-1 

Новопројектована 23 O320-T423-O321-T424-T425-T426-T427-T428-
T429-T430-O323-O277 

 1-1 

Новопројектована 24 O321-O322  1-1 
Новопројектована 25 O323-T431-T432-T433-T434-O324-T435-O325-

T436-O326-T437-T438-O337-T439-O327-T440-
T441-O328-T442-T443-T444-T445-O329-O330 

 1-1 

Новопројектована 26 O325-O324-T446-O326  14-14 
Новопројектована 27 O331-T447-T448-O325-T449-T450-O241  14-14 

1-1 
Новопројектована 28 O326-T451-T450  1-1 
Новопројектована 29 O336-T496-T497-O337  1-1 
Новопројектована 30 O327-O338  1-1 
Новопројектована 31 O201- T452-O328 -T453-O332  2-2 
Новопројектована 32 O329-O333-O334-T454-T455-T456-T457-O335  1-1 

3a-3a 
Државни пут IБ реда 
број 28 

Т0-О1-Т458-Т459-Т460-О3-О25-Т461-О26-О27-
Т462-О15-О30-О17-О32-О34-Т463-О21-О23-O23a-
О24-Т464-О36-О20-О38-Т465-Т466-О9-О44-Т467-
О46-О48-Т468-О50-Т469-Т470-Т471-Т472-Т473-
Т474-Т475-Т476-О52-О66-О68-О54-О58-Т477-
О71-О73-Т478-О60-О75-Т479-О78-Т480-О62-О64-
Т481-Т482-Т483-О313-О312-Т484-О318-Т485-
Т486-Т487-Т488-О277-Т489-Т490-О241-О222-
O336-O220-Т491-О217-О201-Т492-О197-О196-
О330-Т493-Т494-О335-О185-Т495 

 20-20, 
15в-15в 

Пут за Поднемић О339-Т500-Т501-Т502-Т503-Т504-Т505-Т506-Т507-
Т508-Т509-Т510-Т511-Т512-Т513-Т514-Т515-Т516-
Т517-Т518-Т519-Т520-ТТ521-Т522-Т523-Т524-
Т525-Т526-Т527-Т528-Т529-Т530-Т531-Т532-Т533-
Т534-Т535-О340 

 1-1 

Новопројектована 34 О501-О502 једносмерна 
од О501-О502 

2-2 
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Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама 
осовинских и темених  тачака  и карактеристичним попречним профилима а нивелациони положај 
саобраћајница је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.  

Нивелационо и регулационо  решење саобраћајних површина, приказана  је графичким 
прилогом „План нивелације и регулације“ са карактеристичним попречним профилима саобраћајница и 
списком табеларно приказаних назива улица са ознакама осовинских и темених тачака, геодетским 
координатама осовинских и темених тачака и котама нивелете. 

Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати 
су на графичком прилогу План нивелације и регулације, Р 1:2500. Списак координата темених и 
осовинских тачака дат је у графичком делу иза листа План нивелације и регулације. 

Динамички саобраћај 
Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз 

поштовање одредби: Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким 
упутствима за пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и 
нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.  

Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким 
стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).  

Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на 
државном путу кроз пројектну документацију, водити рачуна о следећем: 

- Ширина државног пута IБ реда је минимално 7,70 м, односно 7,0 м (са издигнутим 
ивичњацима); 
- Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;  
- Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила 

која ће користити предметне саобраћајне прикључке; 
- Водити рачуна о рачунској брзини на путу; 
- Просторним карактеристикама терена; 
- Зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном 

правцу; адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са 
системом одводњавања предметног пута; 

- Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева 
скретања са државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број 
возила; 

- Утврђује се заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чланом 28, 29. и 30. 
Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05) тако да објекти високоградње 
морају бити удаљени најмање 20,0 м од ивице земљишног појаса државног пута IБ реда, уз 
обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путу, осим 
ако то није другачије утврђено Планом генералне регулације. У заштитном појасу и појасу 
контролисане градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и 
смећа. 

Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја. 

Задржава се постојећа регулација државног пута IБ реда број 28 изузев на делу где се поклапа 
са трасом Улице Зворнички пут на подручју К.О.Лоњин где је планирано проширење на минимално 
13.0 метара). Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне ширине 2.0 m. Коловозну 
конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).  

Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је  двостран и износи 
2,5%. 

Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта. 
Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену 

одговарајућих техничких стандарда;  
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за 
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променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је 

извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  
- изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и 

саобраћаја на њему; 
- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 

одвођење атмосферских  вода;  
- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према 

улици са минималним падом од 2,5%; 
- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити 

улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја;  

- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске 
привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;  

 
Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим 

застором; 
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, 

осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 
- при евентуалној изради пројектне документације за аутобуску станицу и аутобуска стајалишта, 

придржавати се одредби Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за 
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта 
(„Службени гласник РС“, број 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006). 

 
Стационирани саобраћај  

Прoблeм пaркирaњa вoзилa у насељу Љубовија није изражен обзиром да нема велике 
нeсaглaснoсти измeђу зaхтeвa зa пaркирaњeм вoзилa (захтева за искоришћењем максималних 
параметара изградње) и прoстoрних мoгућнoсти. То потрвђује и чињеница да је Љубовија насеље у 
којем је преовлађујуће индивидуално становање, што подразумева паркирање возила на приватним 
површинама.  

Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa пaркирaћe свoja 
вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa припaдajућe пaрцeлe. Из oвoг рaзлoгa 
у зoнaмa нaмeњeним чистo индивидуaлнoм стaнoвaњу зaхтeви зa пaркинг прoстoримa мoгу сe jaвити 
сaмo уз oбjeктe културe, тргoвинe и сл. 
У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe пaркинг прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo нoрмaтиву oд 
jeднo пaркинг мeстo пo стaну. У тргoвaчкoм и пoслoвним зoнaмa пoтрeбнo je, у склaду сa aктивнoстимa, 
зaхтeвe зa пaркирaњeм рeшaвaти прeмa нoрмaтивимa дaтим oвим плaнoм. 

При изрaди плaнoвa нижeг рeдa обавезна је примeнa слeдeћих нoрмaтивa зa oдрeђивaњe 
пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa зa пojeдинe oбjeктe (зa нoвe зoнe je oбaвeзнo a зa пoстojeћe сe 
прeпoручуje, у зaвиснoсти oд прoстoрних мoгућнoсти). 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај  

Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су 
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  

Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење инвалида 
са помагалима је 1,8 m;  

Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,0 m, а двосмерне 2,0 m.  
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила  саобраћајница, 

осим колско-пешачких пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног 
саобраћаја. 
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Кретање хендикепираних и других лица са посебним потребама: У јавним објектима (школама, 
установама, здравственим објектима и др.), обавезно се мора омогућити несметан приступ, кретање и 
рад, особама са инвалидитетом, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилник о 
техничким стандардима приступачности  ("сл. гласник рс", бр. 19/2012) Објекти у којима се пружају и 
друге врсте услуга (трговине, сервиси и сл.), морају бити обезбеђени у складу са важећим прописима 
за кретање хендикепираних и лица са посебним потребама.  

У пoстojeћeм стaњу, тaкoрeћи, нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa. Бициклистички 
саобраћај је у експанзији у целом свету због умањења непогодних ефеката које носе остали видови 
саобраћаја па би трeбaло пoсвeтити знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja.  Интезивни бициклистички 
токови могу се очекивати  уз главне саобраћајнице. 

Бициклистичке стазе су планиране у оквиру профила следећих саобраћајница:  Државни пут Iб 
реда број 28, државни пут IIа  реда број 141, Карађорђева, Светосавска, Молерова, Хиландарска, 
Косовска и Првомајска.  

 
Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева 

У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, 
железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, 
постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи 
саобраћајно-техничке услове. 

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

Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи 
додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних 
раскрсница. 

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

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

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

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви износи 1,50м. 

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м. 

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на 
растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, 
као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температурним условима. 

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

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

Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, 
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта. 
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За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу 
пута) потребно је обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду 
пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним 
путевима(„Службени гласник РС“, број 101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - решење УС РС). 

 
Станице за погонско гориво   
Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена моторизације може се 

оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво на територији плана задовољавајући. 
Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних капацитета, локације будућих 
станица треба утврђивати у оквиру зоне комерцијалних делатности, у складу са условима који ће се 
дефинисати урбанистичким пројектима и условима носилаца јавних овлашћења. 
 
 

 
Снабдевање водом  

Снабдевање санитарном водом насеља Љубовија, обављало се од 1974- те године  са старог 
изворишта санитарне воде , које су чинила  два бунара (Б1  и Б2), капацитета 17-20 l/s. Како   капацитет  
изворишта од 1990 - те  године  није  могао да  задовољи потребе, приступило се изради поретходних 
истражних радова  и техничких решења („Водоинжењеринг“-Београд 1992.године ) и Главним 
пројектом снабдевања водом насеља Љубовија („Водоинжењеринг“-Београд 2000). На основу тих 
докумената  опредељена је локација  новог изворишта за  снабдевање водом „Грабовица“, око 5 km 
узводно од Љубовије (ван граница Плана) и узводно од улива Грабовичке реке (загађене јаловинама  
рудника Сасе) у реку Дрину. Стављањем у функцију изворишта „Грабовица“, око 5 km узводно од 
Љубовије (ван граница Плана), старо извориште у Давидовићу је  стављено сасвим  ван  функције , 
односно  престало је са радом. 

Систем снабдевања водом „Грабовица“ осим 2 бунара издашности 60 l/s, у  свом саставу има и 
систем за дезинфекцију воде, потисну  станицу, потисно-диструбитивни мрежу дужине од око 28 км и 
два резервоара запремине од по 160 м3 у функцији, као и више објеката у завршној инвестиционој 
фази. Са система за снабдевање санитарном водом  „Грабовица“, осим насеља Љубовија, снабдевају 
се и насеља: Читлук, Лоњин и Дубоко (6000 становника). Сирова вода само се хлорише. Водоводни 
систем  насеља Љубовија  располаже са резервоарским простором од  V=2000m3  на Кршном Брду 
(кота 250mnm). У наредном планском периоду, акценат ће  бити стављен на сукцесивну реконструкцију 
постојеће  дистрибутивне мреже. 
Специфична потрошња воде по становнику на дан (не укључујући губитке у систему )  у периоду 2004 – 
2006. године била је око 150 л/ст/дан, док је са укљученим губицима у систему  била 261 л/ст/дан . 
Насеља Љубовија нема проблема са снабдевањем водом, јер се максимална дневна потрошња креће 
око qmax=20 l/s.  

Технологија прераде воде и изворишта  
Сирова вода захваћена из подземља алувиона Дрине  само се хлорише. Хлорисање се обавља 

у оквиру  резервоара пумпне станице у непосредној заштитној  зони  изворишта. 
 
 
Резервоарски простор 

Водоводни систем  насеља Љубовија ,  располаже са резервоарским простором од   
V=2000m3  на Кршном Брду (кота 250mnm). 
 
 

II 1.5.2.  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
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Водоводна мрежа 
 
Анализа постојећег стања изграђене функционалне мреже детаљно је урађена у оквиру  Студије 
процене стања постојећег водоводног система на територији општине Љубовија, 
Водопривредно д.о.о. Морава, август 2018, при чему су табеларно и графички изражене 
критеријумске анализе по: 

- материјалу од кога је изграђен цевовод; 
- старости материјала од кога је изграђен цевовод; 
- пречнику цеви; 
- изграђености у оквиру уличних регулација претходно усвојене планске документације. 

наведене табеларне анализе саставни су део планског документа као Постојећа водоводна мрежа. 

Табела 10: Табеларни приказ постојеће водоводне мреже: 
ЛГ 990,42 2,29 
ПОЦ 15406,60 35,62 
ПОЛИЕСТЕР 542,31 1,25 
ПОЛИЕТИЛЕН 5709,17 13,20 
Укупно 20608,09 47,64 

 
Стање  водоводне мреже 

Не постоји систем за  праћење режима подземних вода у зонама изворишта. Истражним 
хидрогеолошким радовима, дефинсана је  само зона непосредне заштите  изворишта  Грабовица,  које 
је ван граница обухвата плана, површине   6  хектара.  
Око 35%  водоводне мреже је  изграђено   од поцинкованих цеви  профила 50 mm , што указује на 
старост мреже; 
Мрежа  је тек у задњих  пет година почела да се обнавља тако да има још доста неисправне  арматуре 
(вентила)  на уличним цевоводима  и прикључцима као и неисправних водомера; 
-поузданост система је повећана изградњом новог резевоара“Кршно Брдо“  запремине 2000m3. 

Ипак, ни у изузетно сушним месецима, нису примењиване мере ограничења потрошње. 
 
Планирано стање 

Снабдевање водом  
Према Водопривредној Основи Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 

11/02), којом су биле дефинисане и главне смернице за решавање проблема снабдевања водом на 
једном или више водних подручја, општина Љубовија је била оријентисана на Мачвански регионални 
систем, прецизније на планирану акумулацију „Горња Љубовиђа“. Према водопривредној основи, 
водоводни систем општине Љубовија је био предвиђен за повезивање на овај систем тек у даљој 
перспективи. Према Стратегији о управљању водама на територији Републике Србије до 2034. године, 
из 2015. године, предвиђено је да дугорочна стратегија снабдевања водом становништва зависи 
првенствено од квантитета и квалитета водних ресурса на територији Републике Србије и њиховог 
просторног распореда. Тако се на просторима са довољним количинама вода задовољавајућег 
квалитета, може задржати постојећа пракса експлоатације локалних изворишта, а тек у недостатку 
воде ићи на регионална решења.  

Стратегијом је за све општине дефинисана оријентација за снабдевање водом и дат је 
алтернативни предлог за водоснабдевање у будућности. За општину Љубовија наведено је као 
постојеће стање снабдевање водом са локалних изворишта, са алтернативним снабдевањем у 
будућности из Алувијалне издани код Бадовинаца (За цео Мачвански округ) У складу са тим општина 
Љубовија развојем водопривредног система у општини (изворишта, резервоара и магистралних 
цевовода) максимално покушава да искористи локални потенцијал за решење водоснабдевања у 
читавој општини и шире. У општини постоји главно извориште „Грабовица“, изграђено пре 15-так 
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година. Са система за снабдевање санитарном водом „Грабовица“, питком водом снабдевају се 
насеља: Љубовија, Читлук, Лоњин и Дубоко (Укупно око 11.500 становника). Остала села имају 
сопствене изворе и одржавање њихове мреже не спада у надлежност ЈКП „Стандард“. 

Планским документом дефинисане су поставке за унапређење водоснабдевања. Планирана 
водоводна мрежа усаглашена је са Студијom процене стања постојећег водоводног система на 
територији општине Љубовија, Водопривредно д.о.о. Морава, август 2018, која је израђена за 
потребе водоснабдевања. Студија је детаљно сагледала стање постојеће мреже и поставила смернице 
за њено унапређење па је у плански документ уграђено генерално-техничко решење за изградњу и 
реконструкцију мреже. 
 
Извориште 
 Систем снабдевања водом насеља Љубовије, је регионалног караактера  и  тренутно  се са 
постојећег изворишта санитарне воде „Грабовица“ капацитета 60,0 l/s (лоцирано - ван границе ПГР), 
осим насеља Љубовија снабдевају  санитарном водом и насеља Читлук , Лоњин и Дубоко. 
 У перспективи, планира се  прикључење  свих насеља општине на овај систем.  
 У том смислу, планира се и  повећање капацитета изворишта „Грабовица“, изградњом још два 
бунара  укуног капацитета 30 l/s -  тако  да би укупни капацитет изворишта  „Грабовица „  био подигнут 
на 90,0 l/s. 
 
Резервоарски простор 

Планирани резервоарски простори  су  у последњих пар година  значајно изграђени и стављен 
је  у функцију  нови резервоар „Кршно Брдо“  запремине 2000 m3 , тако да се у перспективи  , а у складу 
са  развојним плановима  не планира изградња нових резевоара  у граници обухвата ПГР  (планира се 
изградња резеровара у насељу Врхопоље , запремине 200 m3). 
 
Водоводна мрежа 
 Изграђен је примарни вод (прва фаза регионалног водовода)  до низијских насеља  општине: 
Читлук , Лоњин, Доња Љубовиђа и Црнча  и  у току је изградња секундарне водоводне мреже у овим 
насељима (доминантно   ван  граница ПГР). 

У обухвату ПГР у наредном планском периоду, акценат ће  бити стављен на сукцесивну 
реконструкцију постојеће  дистрибутивне мреже  у  насељу Љубовија  у складу са новим  потребама и 
противпожарним прописима и на изградњу (ширење)  водоводне мреже . 
  Потребни подаци, дати су  графичким прилогом „План водоводне мреже“. 

Према развојим плановима, не планира се изградња нових резервоара у граници обухвата ПГР-
ом. У оквиру насеља Љубовија и дела обухавећеног ПГР-ом укупна дужина цевовода износи око 30km. 
У перспективи се планира прикључење свих насеља у општини на регионални систем „Грабовица“.  

У погледу сеоских водовода ситуација је веома неповољна. У неколицини насеља каптирани су 
локални извори, изграђени доводни цевоводи (углавном недовољних пречника) и резервоарски 
простори (претежно недовољне запремине). ЈКП не располаже подацима о броју локалних водовода, 
њиховом техничком стању и капацитету, броју прикључених домаћинстава по појединим водоводима и 
квалитету воде. 

Прва фаза дугорочног развоја комуналне инфраструктуре карактерисаће како реконструкција 
постојећег водоводног система у самом насељу Љубовија, тако и повезивање насеља у низијској зони 
општине: Читлук, Лоњин, Доња Љубовиђа и Црнча, са водоводним системом насеља Љубовија.  

У складу са започетим пројектом, потребно је:  
- наставити са изградњом цевовода дистрибутивне водоводне мреже  
- наставити са изградњом објеката на мрежи (пре свега резервара), који су овим пројектом 

предвиђени.  
- изградња друге коморе новог резервоара „Кршно Брдо“ у насељу Љубовија, укупне 
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запремине 1000 m3;  
- изградња новог резеровара у насељу Врхопоље, запремине 200 m3.  

У обухвату ПГР у наредном планском периоду, акценат ће бити стављен на сукцесивну 
реконструкцију постојеће дистрибутивне мреже у насељу Љубовија у складу са новим потребама и 
противпожарним прописима и на изградњу (ширење) водоводне мреже .  

Резервоар Љубовија (Кршно брдо) је изграђен 2008. године изнад Љубовије. Запремине је 
2000m3 и има две коморе. Кота прелива резервоара је на око 245mnm. 

Снабдевање резервоара је потисно гравитационим цевоводом PE DN315. 
У општини Љубовија постоји расположиви капацитет на извориштима којима може да се 

обезбеди водоснабдевање за целу општину, а такође и за суседне општине. У складу са тим стратегија 
ширења водоводног система је у три правца:  
ꞏ Ка Бајиној Башти  
ꞏ Ка Малом Зворнику  
ꞏ Ка Осечини 
 
Предлог за унапређење водоводне мреже насеља Љубовија  

Да би могли да буду дефинисани приоритети за изградњу приказани су критеријуми за 
дефинисање приоритета при реконструкцији: 
1) Пречник цевовода DNDN<100 

Овај критерију је одабран зато што је правилником о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара (СЛ. Гласник РС, бр. 3/2018) дефинисано да је минимални 
пречник цевовода у уличној мрежи, на који се повезују хидранти, DN100. 
2) Материјал цевовода од азбест цемента 

Овај критеријум се примењује у стандардним анализама. У самом насељу Љубовија је 
специфичан случај и на основу достављених података од стране инвеститора, у водоводној мрежи 
насеља нема цевовода од азбест цемента. Упркос томе овај критеријум је и даље остављен да би се 
јасно показало да је и овај критеријум анализиран. 
3) Постоји планска документација  
Овим критеријумом је анализирано је да ли су цевоводи у улицама обухваћени Просторним планом 
општине Љубовија и Планом генералне регулације. 
4) Старост цевовода већа од 30 година. 

На основу наведених критеријума, дефинисали смо приоритете по којима се предлаже 
реконструкција или изградња одређених делова водоводне мреже. Груба анализа поређења 
произведене и фактурисане воде показала је да су губици у мрежи велики и да износе 30%. Тек након 
изградње мерних места биће установљено колики су губици у мрежи, део мреже који има највише 
губитака и биће могуће дати даље предлоге за њихово смањивање. 

Поред набројаних приоритета за цевоводе у водоводној мрежи који су се могли одредити на 
основу дефинисаних критеријума, постоје и други објекти водоводне мрежа на којима је потребна да се 
уради санација, реконструкција или нова изградња.  

Планиране трасе водоводне мреже у оквиру плана (ПГР) дефинисане су примарно ван 
коловоза у тротоарима или зеленим појасевима јавних површина. Предлог је да се водоводна мрежа 
која се реконструише до краја остави у функцији, реконструисани водови израде на трасама које су 
поред њих и да се након тога врши превезивање. 

Зона за привремено повремено становање (викенд) опремаће се инсталацијама тако што се 
улична мрежа изводи у зони грађевинског подручја до које долазе прикључци објеката из викенд зоне. 
Практично ће се у тој зони изводити прикључни водови којима ће моћи да снабдевају кориснике али ће 
бити прикључени на дистрибутивну водоводну мрежу у зони грађевинског подручја. 

Након израде оквирног модела водоводне мреже и усвајања планског основа, потребно је 
урадити сву пројектно-техничку документацију (ИДР, ПГД, ПЗИ) за цевоводе и мерна места 
дефинисана пројектним задацима. Нови пречници цевовода треба да буду дефинисани адекватном 
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хидрауликом и математичким моделом примењивим за прорачун водоводне мреже. Израда пројеката 
реконструкције цевовода може да буде урађена у више фаза.  

У самом насељу предвиђена је реконструкција, санација или изградња цевовода, као и 
изградња шахтова са мерним местима. Улице које су дефинисане регулационом фазом новог плана 
опремаће се дистрибутивном водоводном мрежом. У улицама које се налазе ван грађевинског подручја 
изградња дистрибутивне водоводне мреже реализоваће се у складу са условима надлежних 
предузећа. Објекти дистрибутивне водоводне мреже који се већ налазе у водном земљишту неопходно 
је прилагодити условима експлоатације и у изведби која гарантује водонепропусност и заштиту. Мрежа 
не може имати габарите објеката који могу угрожавати и смањивати протицајни профил водотока.  

Објекти и трасе  постојеће и планиране водоводне мреже у обухвату плана приказани су 
графичким прилогом „План водоводне мреже“. 
 
 
 

На подручју обухваћеном планом генералне регулације, постоји делимично изграђена фекална 
и општа канализациона мрежа којом се сакупљене отпадне воде одводе директно до излива у околне 
водотоке, док у осталим насељеним местима општине не постоје практично никакви елементи 
канализационих система, већ се употребљене воде упуштају у неадекватне септичке јаме, напуштене 
копане бунаре и/или директно у околне водотоке. Према графичком прилогу постојеће канализације, 
као и на основу података преузетих од надлежних служби локалног комуналног предузећа, у граду 
Љубовији, фекална канализациона мрежа покрива доста значајан део градске територије и укупне је 
дужине око 15km. Пречници постојећих примарних колектора се крећу од ∅200mm на почетним 
деоницама, до ∅700mm, на најнизводнијем крају мреже, где је изведен општи систем канализације. Све 
сакупљене отпадне воде са овог подрућја упуштају се без икаквог третмана, директно или у реку 
Љубовиђу или у реку Дрину. 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних, идустријских отпадних вода  и дела 
атмосферских  отпадних вода у  насељу Љубовија, обавља се на два начина:  кланализационом 
мрежом „општег“ система  и индивидуалним септичким јамама по периферним деловима насеља. У 
циљу заштите животе средине и ради стварања предуслова за  ширење секундарне канализационе 
мреже  у наредном периоду  планира се:  изградити примарне канализационе колекторе за повезивање 
до локације опредељене за постројење за пречишћавање отпаних вода (ППОВ); сукцесивно 
реконструисати постојећу канализациону мрежу „општег система“ уз раздвајање санитарно-фекаланих 
отпадних вода од атмосферских и замену  дотрајалих цеви новим  адекватног порфила. У  
новопланираним улицама  превиђена је изградња санитарно-фекалне канализационе мреже. Објекти 
на  канализационој  мрежи- каналилзационе црпне станице. 

На примарној канализационој  мрежи, реализована је изградња две канализационе црпне 
станице   за прелазак  преко канала и  водених токова и то: 
-КЦС3 на месту бившег излива  постојећег канализационог колектора у реку Дрину која се сада користи 
за препумпавање у примарни колектор ка локацији постројења;  
-КЦС4 на локацији  предвиђеној за изградњу посторојења за пречишћавање отпадних вода ; 

За прихват индустријских отпадних вода у градску канализацију и ППОВ„Љубовија“ планирано 
је успостављање доследног примарног пречишћавања индустријске отпадне воде. 

Реконструкција секундарне канализационе мреже доминантно је дефинисана Студијом 
процене стања постојећег канализационог система на територији општине Љубовија, 
Хидрокоп Београд 2018 године,  чије поставке су уграђене у план. Друга значајна претходна 
документација јесу Идејна решења за секундарну канализацију, Водо-ижењеринг д.о.о. Београд која су 
у фази израде али су трасе ситуационо дефинисане и закључене и као такве уграђују се у плански 
документ. 

II 1.5.3.  ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
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Предметном Студијом процене стања постојећег канализационог система на територији 
општине Љубовија, потребно је обухватити следеће објекте комуналне инфраструктуре:  

- Главне колекторе отпадних вода Ø400mm, Ø300mm, Ø250mm и Ø200mm и црпне 
станице на подручју Генералног плана општине Љубовија. Укупна дужина ових колектора 
износи око 15 km. 

Проблем отпадних вода на овом подручју веома је изражен. Наиме, на простору самога града, у 
претходном периоду, пре израде примарних колектора, постојала је делимично изграђена фекална 
канализациона мрежа, али се све сакупљене отпадне воде директно одводиле до канализационих 
испуста у околне водотоке као реципијенте. Изградњом примарних водова делимично је побољшана 
евакуација јер значајна количина отпадних вода одлази колектором ка привременом изливу код 
будућег постројења. У осталим насељеним местима општине ситуација је неповољна, с обзиром да не 
постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни системи за третман употребљених вода, већ се 
диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме и копане бунаре 
и/или директно у оближње водотоке. 

Током 2006. године урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Љубовија за пројектни период 
до 2031. године, којим је предложено техничко решење које би требало да представља основу за даља 
решавања проблематике отпадних вода са читаве територије општине, уз адекватну заштиту животне 
средине уопште. Према наведеној техничкој документацији, као најзначајнији систем на територији 
општине издваја се систем града Љубовије са пратећим насељима којим је предвиђено повезивање 
самога града и још 5 насеља (Читлук, Доња Љубовиђа, Дубоко, Поднемић и Врхпоље) на једно 
заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода. Локација овог постројења за пречишћавање 
отпадних вода је предложена на десној обали реке Дрине, на почетку индустријске зоне, а у свему у 
складу са локацијом дефинисаном важећим Генералним планом Љубовије до 2020. године. Реципијент 
за пријем пречишћених отпадних вода је река Дрина која је према важећој категоризацији водотока 
сврстана у II класу бонитета.  
 
Примарна канализациона мрежа 
 У  претходном периоду  се радило на изградњи примарних канализационих колектора II  у 
складу са  Генералним пројектом канализационе мреже  насеља „Љубовија“ – „Ballby  internacional „ 
(предузеће за инжењеринг, пројектовање извођење Београд ,2004.године), тако да је примарна мрежа 
изведена у већој мери. Примарни колектор који води до будућег централног постројења су изведен је у 
профилу ø700mm и позициониран је од бившег излива где се сада налази препумпна станица до 
локације постројења, иза индустријске зоне ка реци Дрини. Изведен је и колектор ø300mm кроз зону 
насеља Давидовић који даље води уз корито Љубовиђе, као и примарни колектор ø 300mm уз сабирни 
канал. 

У циљу даље изградње и заштите животе средине а ради стварања предуслова за ширење 
секундарне канализационе мреже  у наредном периоду  планира се: 
- изградити-доградити примарни канализациони колектор I, уз десну обалоутврду реке Љубовиђе,  
ø250mm, са падом у смеру речног тока, који ће прихватити канализационе испусте у  реку Љубовиђу  у  
зони слива десне обале Љубовиђе, до планираног моста и постојећег канализационог колектора ø 
500mm; 
- сукцесивно реконструисати постојећу канализациону мрежу „општег система“ уз раздвајање 
санитарно-фекаланих отпадних вода  од атмосферских и замену  дотрајалих цеви новим  адекватног 
порфила; 

Реконструкција секундарне канализационе мреже дефинисана је Студијом процене стања 
постојећег канализационог система на територији општине Љубовија, Хидрокоп Београд 
2018 године чије поставке су уграђене у овај план. 
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Секундарна  фекална канализациона мрежа 
У  новопланираним улицама  превиђена је изградња  санитарно-фекалне канализационе мреже 

осовином коловозне конструкције или кроз површине остале намене за трасе дефинисане пројектно-
техничком документацијом. Минимални профил уличног фекалног канализационог колектора не сме 
бити  мањи од 250mm, пада 0.30 % до 6%.  Сливови фекалне канализације  односно смер пада 
колектора дефинисани су  стрелицом у зависности од нивелете терена. Да би се обхватили  сви 
објекти у оквиру грађевиснког реона, неопходно је  уградити још  канализационих црпних станица.  

Фазна реализација изградње и реконструкције канализационе мреже извршила је 
категоризацију траса тако да су на графичком прилогу посебно назначени колектори  са израђеном 
техничком документацијом (Идејна решења, у фази израде, Водо-ижењеринг д.о.о. Београд). Они се у 
план уграђују са просторно дефинисаним положајем у координатном систему и као такви у даљој 
процедури упутиће се на директно издавање Локацијских услова кроз обједињену процедуру. 
Колектори који су ван јавних површина тј. уличних парцела и који су позиционирани по „нестандардним“ 
трасама, односно површинама остале намене, за изградњу, решаваће имовинско-правне односе у 
складу са Законом. Уз колекторе трасиране ван јавних регулација неопходно је формирати коридор за 
одржавање мреже 6-8m. Не сме се дозволити изградња објеката на траси коридора фекалне 
канализације. 

Планом је предвиђена и израда одређених колектора који ће имати корективну функцију тј. 
превезивање делова мреже усмерених ка водотоцима на нови систем који би водио ка постројењу. 

За прецизно дефинисање трасе, неопходна је израда Идејног решења (чиме је 
условљено и издавање Локацијских услова), у коме би се она дефинисала, пре свега у 
нивелационом смислу. Имовинско правни односи, одн. услови коришћења (на земљишту у 
приватној својини), могу се решавати уговорима о успостављању права службености (у складу 
са Законом), или применом чл. 5. и 20. Закона о експропријацији (“Сл.лист РС“, бр. 20/09, 55/13 -
одлука УС и 106/12 -аутентично тумачење). Према наведеним члановима, од стране Владе РС, 
експропријацијом може да се успостави службеност или закуп на земљишту (непотпуна 
експропријација), или утврди јавни интерес, ако је експропријација неопходна за изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре, по предходно донетим одговарајућим планском актом. 

Сакупљање и евакуација отпадних вода фекалног карактера из зона уз реку Дрину, ван градског 
грађевинског подручја, пре свега зоне планираног викенд насеља, решаваће се израдом главних јавних 
колектора у оквиру границе градског грађевинског земљишта. Прикључење објеката из плавне зоне 
(зоне викенд насеља) могуће је реализовати у форми канализационих прикључака. Оставља се 
могућност и израде водонепропусног сенкрупа али са условљеношћу уградње резервоара на коту 
изнад коте плављења. 

На планираним колекторима фекалне канализације предвиђена је израда више црпних станица 
снаге од 10 до 25kWa. Локације црпних станица дефинисане су условно са могућношћу одређеног 
транслаторног померања дуж трасе колектора. Тачан положај црпних станица одредиће се завршеном 
пројектно-техничком документацијом. 
 
Сакупљање и евакуација атмосферских вода  

Сакупљање и евакуација атмосферских воде  у новопланираним улицама обављаће се  
отвореним каналима- риголама до сабирих зона, одакле ће се евакуисати  атмосферским 
канализационим колекторима. Услови за  изградњу отворених канала – ригола, биће обрађени 
накнадно кроз Урбанистичке пројекте  коловоза и тротоара улица, као и атмосферских канализационих 
колектора.  

Осим неконтролисаног упуштања отпадних вода у околне водотоке, постоји и други битан 
проблем у оквиру постојећег канализационог система. Наиме, део постојеће канализационе мреже је 
урађен по општем систему, што је са једне стране тотално нерационално с обзиром да је непотребно 
пречишћавати измешане отпадне и незагађене атмосферске воде, а са друге стране, атмосферске 
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воде доводе до веома великог разблажења инфлуента, што нарушава рад постројења за 
пречишћавање отпадних вода.  

Осим тога, с обзиром на веома високу категоризацију реципијената (II класа бонитета), 
практично је немогуће остварити разблажење које неће угрозити водотоке у случају преливања 
измешаних кишних и фекалних вода у кишном периоду, тако да би задржавање општег система било у 
супротности са законском регулативом која се односи на ову материју.  
У погледу примарних и секундарних колектора, треба максимално  испоштовано постојеће стање, с тим 
да се новопланирани примарни колектори и секундарна мрежа треба да граде према сепарационом 
систему каналисања, а да би постојећи колектори општег типа - колектори већих пречиника (∅700 mm и 
∅500 mm) требало да, по реконструкцији и доградњи представљају део система за сакупљање и 
одвођење атмосферских вода. 
У централној зони насеља извршено је раздвајање дела мреже са формираним атмосферским 
колекторима који користе постојеће изливе бивше опште канализације за евакуацију искључиво 
атмосферских вода у Љубовиђу. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода 

Према достављеној Допуни студије процене стања постојећег канализационог система на 
територији општине Љубовија, планира се изградња главног постројења са капацитетом од 16.000 ЕС, 
за укупно 9.870 становника и 6.222 ЕС индустрије. Ако се упореди број становника коришћен у Студији 
са последњим званичним пописом становника, добијамо следеће разлике: 
 
Насеље                     Nstudija        N2011 
Љубовија                   5667             3929 
Читлук                        1200              870 
Дубоко                        717                418 
Поднемић                   399                367 
Врпоље                       947                919 
Доња Љубовиђа         940                832 
Горња Љубовиђа       387                354 
 

Такође, напомиње се да сва насеља сем Љубовије имају могућност да покупе отпадне воде са 
око 70% територије. Ако се на то додају и индустријске отпадне воде, тачније оптерећење од око 6.000 
ЕС (Хладњаче, Пионир, ...), добија се оптерећење од око 12.000 ЕС. 

Неспоран негативан утицај упуштања сакупљених комуналних отпадних и индустријских 
отпадних вода у реке Љубовију и Дрину, може се зауставити једино изградњом постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Изградња ППОВ ствара услове за прихват на пречишћевање 
како комуналних отпадних вода које се генеришу  на простору Љубовије, и пет напред наведених 
сеоских насеља, тако и отпадних вода индустријских погона радне зоне „Љубовија“. 

Техно-економска анализа показала је да будући ППОВ Љубовија треба да буде капацитета 3 
X4000 ЕС. За изградњу  централног постројења за пречишћавање отпадних вода, опредељена је 
локација узводно од моста за Братунац. 

У склопу постројења за пречишћавање отпадних вода, налазиће се и црпна станица  за 
препумпавање отпадне воде на постројење уз препумпавање, аутоматска решетка, кружни песколов,  
мерач протка, компресорска станица, две аерационе лагуне, разделно окно, две таложне лагуне и  
управна  зграда (информације од обрађивача пројекта ППОВ). 

Није позната инсталисана снага за потребе постројења, нити степен и начин опремљености 
парцеле тако да ће се та питања решавати у склопу обједињене процедуре. 

Потребна површина за ППОВ је око 1ha. 
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На следећој слици су приказане парцеле предвиђене Планом генералне гегулације за изградњу 
постројења (северно уз приступну саобраћајницу моста за Братунац), и њихова укупна површина је 
1,9ha, али ако се изузму парцеле до Дрине које не би могли да се искористе, добија се расположива  
површина од око 1,2ha (зелени полигон). 
 
 
 
Осигурање десне обале Дрине 
 Осигурање десне обале Дрине  од ушћа реке Љубовија  до  ушћа Сабирног канала I , каменим 
набачајем  у дужини  од 700m. 
 
Планирана водопривредна инфраструктура  
 
Заштита од великих вода реке  реке Дрине  и притока  
 У складу са претходним условима и смерницама  ЈВП  «Србијаводе» , ВПЦ Сава-Дунав“-Нови  
Београд, неопходно је предузети следеће мере на реконструкцији, изградњи и одржавању  
одбрамбених  насипа: 
 извршити регулацију реке  Љубовиђе ( у горњем току), као и  продужетак  Сабирног канала I узводно 

од моста  у улици Ј.Цвијића; 
 Изградити  везу између Сабирног канала I и одбрамбеног насипа уз реку Дрину , осносно  опремити  

изливну грађевину Сабирног канала I -  пумпном станицом за случај великих вода; 
 Опремити и остале слабе тачке на деснообалном насипу реке Дрине (пропусти и мостови  у 

његовом трупу, остављени за евакуацију  брдских  вода, насталих сливањем  са околних терена  у 
реку Дрину), изливним грађевинама и црпним станицама; 

 Уз регулисане водотоке и канале без насипа, неопходно је оставити заштити појас ширине по 4,0 м 
са обе стране од ивице протицајног профила; 

 код укрштања инфраструктурних објеката  са водотоцима, потоцима и каналима , морају се  
испоштовати : 

-горња ивица заштитне  цеви  објекта  мора бити  на минимално 1,5 m, испод нивелете дна 
нерегулисаних водотока и миниамлно 1,0 m, испод  нивелете дна  регулисаних корита  водотока и 
канала , уз прописно обележавање ових места  и  примену техничких мера заштите; 
-код укрштања  инфраструктурих објеката  са водотоцима  и каналима у зони  мостова, преко носећих 
конструкција  (ДИК ) мора имати  сигурносу висину – зазор од минимум  0,8 m  до 1,0 m у односу  на 
коту  велике  меродавне  воде  водотока; 
- нивелете планираних мостова  и прелаза преко водотока и канала , морају бити тако одређене до   
доње ивице  конструкција  објеката (ДИК)имају потребан зазор од минимум 0,8 m до 1,0 m у односу на 
велику меродавну  воду водотока; 
 Потребни подаци, дати су  графичким прилозима: „План канализације“,  „План нивелације и 
регулације „  и  „План  намене површина“. 
 Дефинисање плавне зоне дуж водотока реке Дрине у обухвату плана и шире, није могуће 
спровести и дефинисати кроз израду овог плана због мало расположивих параметара који би дали 
веродостојну границу зоне. С’тим у вези неопходно је у наредном периоду приступити изради 
адекватне хидролошко-хидрауличке студије којом је могуће дефинисати коте велике воде стогодишњег 
повратног периода дуж границе плавне зоне реке Дрине. У обзир узети и чињеницу да је река Дрина 
међународни водоток и хидролошка студија мора узети у обзир и стање леве обале реке.  Линију 
стогодишње велике воде обележити на валидној и нивелационо детаљнијој катастарско-топографској 
подлози са пажњивом проспекцијом терена и свих постојећих објеката.  
Тиме би се утврдиле слабе тачке постојећих одбрамбених система и могућности и обавезе за њихово 
унапређење. 
 
Регулациони радови на реци Љубовиђи  
 При разматрању дугорочних мера, као меродавни рачунски проток усвојен је проток добијен 
HEC-HMS хидролошким моделом, који износи (Q1% =196,2 m3 /s ). Постојећа регулација Љубовиђе 
кроз насељено место Љубовије не обезбеђује заштиту од великих вода 100-годишњег повратног 

II 1.5.4.  ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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периода. Хидрауличком анализом закључено је да је капацитет регулисаног корита Љубовиђе на 
потезу кроз Љубовију променљив и да се креће између 80-130 m3/s, (односно 220 m3/s у делу са 
успорним насипима за прихват великих вода Дрине) што одговара меродавним великим водама 
вероватноће између 5% и 2%.  
 Хидрoлошком реконструкцијом поплавног догађаја из јуна 2020. године добијен је максимални 
проток који износи 139,8 m3 /s што приближно одговара повратном периоду између 20 и 50 година.  
Хидрауличком реконструкцијом поплавног догађаја из јуна 2020. године добијен је максимални проток 
који приближно износи 140 m3 /s, односно 110 m3 /s низводно од Давидовића преграде.  
 Да би се обезбедио потребан степен заштите насеља Љубовија од великих вода Љубовиђе 
100-годишњег повратног периода потребно је потпуно реконструисати постојећу регулацију. 
Реконструкција подразумева проширење и облагање основног корита и обезбеђење косине стабилним 
објектима у виду бетонског зида. Ово решење има већу инвестициону вредност, али с обзиром на 
историју и рушилачку снагу реке Љубовиђе као и стање косина корита и приобаља на појединим 
деоницама сматрамо најприхватљивијим. Такође, предметна деоница пролази кроз градску зону 
Љубовије где је појас заузећа већ дефинисан. На деоници са постојећим каменим одбрамбеним 
зидовима надвисити леву и десну обалу дуж регулисане деонице у висини од 50-60cm. Неопходна је 
реконструкција старог моста у центру (km 0+928). 6. Дугорочне мере за заштиту Љубовије од великих 
вода Љубовиђе односе се и на обимне противерозионе радове у сливу Изграђене депонијске преграде 
у сливу показале су позитиван ефекат количином задржаног наноса у заплаву. Да би и даље биле у 
функцији, поред изградње нових, неопходно је извршити чишћење постојећих ако услови то 
дозвољавају. Уз техничке, применом биотехничких и биолошких радова у сливу, постижу се најбољи 
резултати противерозионог деловања. 
 У оквиру Стратегије за управљање водама на територији Републике Србије до 2034.године [30] 
на реци Љубовиђи (локација „Горња Љубовиђа“) предвиђена је изградња бране и акумулације. 
Потенцијална акумулација је планирана за водоснабдевање становништва Љубовије и функцију 
задржавања таласа великих вода. Ефекти ретензирања нису рађени у оквиру ове Експертизе. вршени 
су  у два  наврата  (1966  и 1983)    и том приликом су   изведени следећи радови : 
 -непотпуна регулација реке  од km 0+138  (обилазни пут –насип поред Дрине)  до km 2+106 (у 
близини ретардационе  преграде  на профилу Давидовића  воденице)и то по  у три различита профила: 
 - I :    од km 0+138 до km 0+667  и од km 0+926 до km 1+592 (са обостраним насипима); 
 - II:   од km 0+667 до km 0+926 (са обостраним одбамбеним зидовима); 
 - III: од km 1+592 до km 2+106 (са обостраним насипима); 
Типови I и III  се разликују по  начину уређења форланда регулисаног мајор корита. 
Карактеристике минор корита, које су исте дуж читавог потеза регулисаног водотока : 

- трапезни пресек, 
- дубина 1,0m (1,2m у средини корита); 
- ширина : 6,0m у  дну  8,0м  у нивоу форланда ; 
- нагиби косина 1:1 ; 
- облога од камена; 

Карактерситике насипа : 
- ширина  3,0m уј круни ; 
- нагиби косина 1:1,5; 
- на деоницама са висином насипа  већом од 2,5м на брањеној странеи  је банкина ширине  

2,0м на коти 2,0м нижој од круне насипа ; 
- косина насипа је обложена каменом до коте 1% велике воде ( меродавне коте су одређене 

према  стогодишњим великим водама река Дрине и Љубовиђе), када се успор простире до 
km 0+900); 

 У претходном периоду извршена је регулација корита реке Љубовиђе која подразумева израду 
обалоутврда и заштитних зидова и уграђена је у графичку документацију. Обрађивач плана не поседује 
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пројектну документацију за регулацију осим дела графике (Ситуациони приказ уређења корита) који му 
је достављен. Планском документом предложена је регулација реке Љубовиђе која је усаглашена са 
регулационом  границом  из достављеног пројекта са одрећеним проширењима на местима на којима 
нису плански искористиве површине које се отпуштају из водног земљишта.  
Уз зону регулисаног корита реке Љубовиђе дефинисане су регулације јавних саобрађајница, примарно 
већ формираних на терену које се могу користити за одржавање предметног водотока. Планским 
документом дефинисана је грађевинска линијана осталом земљишту која онемогућава било какву 
градњу у зони 10m од регулације водотока Љубовиђе. Формиране уличне регулације у оквиру зоне уз 
границу водотока не могу имати дрвореде уз корито реке, нити објекте који могу отежати одржавање 
водотока.  

 
 Сабирни канал I, улива се у реку Дрину узводно од ушћа реке Љубовиђе и има  улогу 
прикупљања брдских вода (из потока Ђуриновац , Јанковића , Лазића и Дукића потока). 
Уз канал су изграђени  обострани насипи следећих карактеристика: 

- димнезионисани на стогодишњу велику воду реке Дрине и педесетогодишње велике воде 
са гравитирајућег слива  са надвишењем 0,5м; 

- ширина 2,0м у круни ; 
- нагиби косина  1:1,5 ; 

 Минор корито је обложео каменом  у цементном малтеру  на слоју шлјунка дебљине 0,1 m .На  
стационажи  km 0+158 преко канала је изграђен мост  на магистралном путу Љубовија – Бајина Башта, 
ширине 10,0 m. 
 Обалоутврде би  такође требало реконструисати,  обзиром да  годинама нису одржаване. 
Планским документом предложена је регулационо уређење корита Сабирног канала на основу 
претходно наведених параметара. 
 Планским документом предвиђено је и условно регулисање бујичних потока изнад улице 
Милана Тешића тако да се корито позиционира по природним јазовима који су формирани приликом 
великх падавина и да се уведе и Џигића поток који је регулисан овим планом. Пошто се потоци 
формирају у густо насељеној  зони и близини објеката неопходно је у тој зони применити адекватно 
пројектно-техничко решење или извршити комплетно зацевљење водотока. 
 
Хидроенергетика  
 Све планирана мале хидроелектране, дефинисане претходним условима, налазе се ван 
обухвата ПГР Љубовија. 
 
Услови од интереса за израду плана 

У поступку израде плана прибављени су услови Јавног водопривредног предузећа 
"Србијаводе"- ВПЦ "Сава-Дунав",  Нови Београд,  бр.5703 од 26.05.2022. који су саставни део 
документације овог ПДР-а и у којима се, измећу осталог, наводи и следеће: 

Водни услови издати од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни 
центар „Сава-Дунав“  (бр.5703 од 26.05.2022.)  

На основу члана 117. став 1. (тачка 39) и став 3., и члана 118. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“, 
број 30/10.93/12, 101/16, 95/18 и 95-18 –др. закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/2012, 42-2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-Ус, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних 
аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе („Сл.гласник РС“,број 72/17 и 44/18), решавајући по захтеву бр.3481-04/2 од 
07.12.2021. године, (наш број 11265 од 13.12.2021.године) поднетом од стране ЈП „Инфраструктура“ 
Шабац, Сектора за изградњу; Службе за просторно и урбанистичко планирање, Карађорђева бр.27, 
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Шабац (МБ: 17107461, ПИБ:100112114) за издавање водних услова у циљу израде техничке 
документације, ЈВП „Србијаводе“ -  ВПЦ „Сава-Дунав“, издаје: 

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде Плана 
генералне регулације за насељено место Љубовија; 

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију постојећих објеката и 
извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, као и за израду планских 
докумената за уређење простора; 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 
856 од 26.05.2022.године; 

4. Предметни план изградити у складу са приписима који уређују израду планских документата и 
усвојити техничко-технолошка решења уз испуњавање следећих услова: 

4.1. Плански документ урадити у складу са важећим прописима и нормативима, с тим да предузеће 
које се бави израдом планске документације мора имати потврде о референцама и лиценцама за 
за пројектанте; 

4.2. Плоански документ ускладити са важећом планском документацијом вишег реда – Просторним 
планом општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, бр.4/12), у даљем тексту ППО; 

4.3. Приликом израде плана и пратеће техничке документације водити рачуна о посредном или 
непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и 
подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од 
подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити 
планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије  („Службени гласник РС“, број 
11/02), Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10) и Стратегијом 
управљања водама на територији Републике Србије  до 2034.године („Службени гласник РС“, 
број 3/17). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као 
и коришћење вода; 

4.4. За израду планске и техничке документације извршити детаљно геодетско снимање целог 
простора за формирање катастарско-топографског плана у погодној размери. Сва потребна 
снимања урадити у апсолутним котама, а План приказати у државном координатном систему; 

4.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе за ангажовање земљишта на 
катастарским парцелама у зони обухвата ПГР-а; 

4.6. Извршити анализу постојећег стања водоснабдевања  (изворишта, капацитет система, 
дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор, и др.), и прогнозу будућих потреба  
за водом за плански период; 

4.7. Планским документом предвидети техничко решење водоснабдевања свих корисника исправном 
водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну 
заштиту (по количини и капацитету) којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана 
употреба објеката; 

4.8. Планским документом предвидети да се поставе  уређаји и обезбеди стално и систематско 
регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета вода на водозахвату. 
Вода која се користи за пиће, санитарно-хигијенске потребе и за купање, мора испуњавати услове 
у погледу здравствене исправности; 

4.9. Одредити заштитни појас  за подручја на којима се налазе или се планирају нова изворишта за 
снабдевање становништва водом, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који 
могу неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде 
(резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта), у складу са 
Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(„Сл. гласник РС“, број 92/08); 

4.10. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати (по очекиваним 
количинама и квалитету) и утврдити начин испуштања у реципијент. Предвидети изградњу 
сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода (санитарно- фекалних , 
атмосферских, технолошких...); 
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4.11. Планским документом дефинисати за све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, 
отпадне воде из планираних објеката, санитарно-фекалне и др.) прописно утврдити количине, 
дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних вода, који 
ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент; 

4.12. Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина, које се евентуално 
могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом 
канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни 
предтретман) евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију; 

4.13. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и 
евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине  или јавну атмосферску 
канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина 
извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина; 

4.14. За све објекте за снабдевање водом, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, 
извршити хидрауличке прорачуне и прописно из димензионисати; 

4.15. Санитарно-фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом канализације до јавне 
канализације или спровести до постројења за пречишћавање; 

4.16. Планом дефинисати да се отпадне воде не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане 
водотоке, ни у систем јавне канализације, без третмана и/или евентуалног предтретмана који их 
доводи до квалитета прописаног законом; 

4.17. За сва индустријска постројења и насеља већа од 2000ЕС прописати рокове за изградњу 
постројења за  пречишћавање отпадних вода и/или израду Акционих планова за достизање 
прописаних параметара у складу са важећом законском регулативом; 

4.18. Да се унутар предметног Плана предвиде коридори и простор за изградњу водних објеката за 
сакупљање загађених вода – фекалних и индустријских (после предтретмана), њихов транзит 
главним колекторима, сепаратног типа, до јавне канализације односно до централног Постројења 
за пречишћавање отпадних вода , објеката за диспозицију муља и објеката з а испуштање 
пречишћених вода у реципијент; 

4.19. Планом предвидети успостављање обавезе мерења количина и испитивања квалитета отпадних 
вода коју правна/физичка лица испуштају у реципијенте; 

4.20. За делове обухвата планга где се не планира проширење јавног система канализације, 
предвидети постављање водонепропусних септичких јама, чије пражњење мора вршити 
надлежно комунално предузеће, уз обавезу транспорта отпадних вода из септичких јама до 
најближег  постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент; 

4.21. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих  материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16); 

- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број24/14); 

- Правилника о еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског 
и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/11); 

- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС“, број 
67/11); 

- Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08); 

- Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, број 33/16; 

- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12 од 
18.05.2012.године); 

4.22. У оквиру подручја у обухвату Плана дати приказ врсте и количине свих отпадних материја и 
начин њиховог одлагања, као и наменско место за привремено складиштење; 

4.23. Да се у оквиру простора у обухвату Плана прикажу евидентиране заштићене области у складу са 
регистром заштићених области. Такође, обухватити прописане забране, ограничења, права и 
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обавзе за кориснике водног земљишта и водних објеката, приликом утврђивања правила градње, 
коридора, траса, итд. Дефинисати плавне зоне дуж водотокова у оквиру граница Плана и 
прописати услове градње на том простору, у складу са чланом 23. Закона о водама („Сл.гласник 
РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, и 95/18-др.закон) – (у даљем тексту: ЗОВ). Водно земљиште 
се може користити на начин који неће штетно утицати на воде, приобални систем и ограничавању 
права других  сходно члану 10. ЗОВ-а; 

4.24. Обзиром да су границом плана обухваћени постојећи и будући објекти који ће се налазити у зони 
водотокова, неопходно их је изградити у складу са одредбама члана 133. ЗОВ-а, односно:    

- Објекте је неопходно градити ван водног земљишта, које је чланом 8. ЗОВ-а дефинисано 
као земљиште на коме стално или повремено има воде. Водно земљиште текуће воде, у 
смислу овог закона, јесте корито за велику воду (простор који плави велика вода 
повратног периода једном у 100 година) и приобално земљиште.  

- Чланом 9.истог закона дефинисано је да је приобално земљиште појас земљишта 
непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката 
и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање 
водама у подручју незаштићеном од поплава до 10m; 

4.25. Планску документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I 
реда који доноси надлежно Министарство и Оперативним планом одбране од поплава за 
водотокове II реда, који уз претходно мишљење ЈВП „Србијаводе“, доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе; 

4.26. Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом заштитним 
зеленилом у инундационом појасу водотока (корито за велику воду); 

4.27. Инундационо подручје може се користити, без прибављања водних услова, само као пашњак или 
ливада; 

4.28. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања површине грађевинског 
земљишта; 

4.29. Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, 
да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину, зазор изнад 
нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са важећим 
прописима; 

4.30. Обезбедити да се сакупљање, поновно искоришћавање и одлагање комуналног отпада, врши у 
складу са за то предвиђеном законском регулативом, везаном за отпад и комуналне делатности, 
на бази потребних претходних истражних радова, стручно-техничких анализа, одоговарајућих 
услова, сагласности и прописане техничке документације, уз обавезно обезбеђење заштите 
живота и здравља људи, режима површинских и подземних вода (у квалитативном и 
квантитативном смислу) и животне средине у целини; 

4.31. Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних 
деривата, где се строго морају поштовати законски прописи који дефинишу активности њиховог 
складиштења и дистрибуције, у циљу заштите здравља људи, спречавања загађења 
површинских и подземних вода како у току редовног коришћења тако и у случају настанка 
акцидентних ситуација; 

4.32. Неопходно је да подручја на којима су евидентиране појаве које указују на могућности настанка 
видљивих процеса ерозије (проширење већ започетих ерозивних процеса или примена 
недозвољеног начина коришћења земљишта) детаљно назначити на верификованој Карти 
ерозионих подручја насеља Љубовија; 

4.33. Пописати парцеле на ерозионом подручју са потребним подацима: корисник, површина, нагиб, 
начин коришћења земљишта и остварен степен антиерозионог уређења парцеле; 

4.34. Планом је неопходно обухватити јавно упознавање грађанства са прописаним мерама 
антиерозионих активности и забрана, о правима и обавезама корисника земљишта (о 
евентуалном  умањењу прихода у новим, антиерозионим условима газдовања парцелама); 

5. По извршеној изради планске документације, испуњењу водних услова и обављеној стручној 
контроли, потребно је поднети захтев за издавање водне сагласности на урађени плански документ; 
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6. Ови услови престају да важе по истеку од годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није 
поднет захтев за издавање водне сагласности на предметни плански документ – у целини или по 
фазама, односно деловима који представљају техничку и функционалну целину. 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 

 ЈП Инфраструктура“ Шабац, Сектора за  изградњу; Службе за просторно и урбанистичко планирање, 
Карађорђева бр.27, Шабац, поднео је захтев ради добијања водних услова у поступку припреме и 
израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија. 

Уз  захтев је приложена следећа документација у електронском и аналогном облику, од значаја за 
издавање водних услова: 

 Одлука о приступању изради плана и изради стратешке процене утицаја на животну средину; 
 Текстуални део – Елаборат за потребе раног јавног увида (дигитална и аналогна фомра); 
 Графички прилог „Граница ПГР-а са планираном претежном наменом површина“ Р1:5000; 
 ЦД са графичком и текстуалном документацијом предметног елабората, као и графички прилози 

са планом намене, планом водовода, канализације и водопривреде важећег ПГР-а; 
На основу приложене и расположиве техничке документације констатовано је следеће: 
На основу чл. 117. Закона о водама, предметни План спада у израду урбанистичких (план генералне 

регулације и генерални урбанистички план) планова, припада типу бр.20) а према члану 43. истог 
закона, предметни радови се могу сврстати у делатност 3) заштита вода од загађења. 

План генералне регулације за насељено место Љубовија, ради се на основу Одлуке о приступању 
изради Плана генералне регулације за  насељено место Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 
бр.32/20). 

За предметно подручје је донет План генералне регулације за насељено место Љубовија („Сл.лист 
општине Љубовија“, бр.10/14). Међутим, потребно је израдити нови План генералне регулације за 
насељено место Љубовија ради усклађивања са Законом о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, број 
96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС) и важећим законима и правилницима удело просторног и 
урбанистичког планирања, на ажурним катастарско-топографским подлогам, са ажурним плановима и 
условима заштите простора, узимајући у обзир новонастале потребе у простору и иницијативе грађана у 
погледу планираних намена и услова за изградњу. 

Правни основ за израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовија је Закон о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21). 

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за насељено место Љубовија 
границу плана чини комплетна територија катастарске општине Љубовија и велики делови катастарских 
општина Лоњин, Читлук и Доња Буковица. 

Табела1. Преглед површине К.О. обухваћених планом 

Катастарска општина површина К.О. (ha) површина обухваћена планом 
Љубовија 105.71.77 105.71.77 
Лоњин 956.74.99 368.23.56 
Читлук 698.46.91 177.84.39 
Доња Буковица 2002.48.89 229.36.15 
укупно 3763.42.56 881.15.87 
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Плански основ за израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовија је: 

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

 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (Уредба о 
утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, 
„Службени гласник РС“, бр.11/95) у даљем тексту РПП; 

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

Љубовија се налази у Подрињској регији, непосредно поред реке Дрине, а у долини реке Љубовиђе и 
њеног ушћа, уз државни пут Iб реда (Мали Зворник – Љубовија – Бајина Башта). Насеље има око 5541 
становника (број становника по попису из 2011.године, катастарске општине захваћебе овим планом – I 
2.) и центар општине Љубовија. Општина Љубовија по попису 2011.године има 14469 становника, 26 
сеоских насеља од којих су територијално највеће Доња Љубовиђа и Црнча. По површини територије, 
броју становника и насеља, општина Љубовија се сврстава у мање општине у Србији. Обухвата 0.64% 
територије, у њој живи 0.2% становништва. 

Формирање и раст Љубовије у великој мери су условљени морфологијом терена, јер је област 
претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих терена налазе у долини 
река Дрине и Љубовиђе (терени нагиба преко 20% заузимају 60% територије Општине). 

Западну границу територије општине Љубовије представља река Дрина (граница Републике 
Србије), са источне стране налазе се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе општине Крупањ 
и Мали Зворник, док на југу овог подручја границу представља општина Бајина Башта. Подручје 
општине Љубовија је повезано са Републиком Спрском, са старим мостом на реци Дрини и новим 
мостом који је тренутно у изградњи. 

Општина Љубовија припада Региону Шумадија и Западна Србија и Мачванској области. 
Сврстана је у неразвијена и демографски угрожена подручја и налази се ван формираних или развојних 
очекиваних развојних осовина  I и II  ранга и ван дефинисаних функционалних урбаних подручја , али 
које гравитира функционалном подручју националног значаја, функционалног центра „Лозница“ коме 
припадају Мали Зворник и Крупањ. Истовремено припада типу 3 руралних подручја – „Удаљена слаба 
рурална подручја“, са високим капацитетима у туризму и са сиромашном пољопривредном структуром. 
Седиште Општине, насеље Љубовија спада у мање урбане центре. 

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

У области водопривредне инфраструктуре планирана је потенцијална акумулација на реци 
Љубовиђа („Горња Љубовиђа“) за чију реализацију је потребно сачувати простор, која би омогућила 
коришћење хидроенергетског потенцијала, снабдевање становништва водом, оплемењивање мањих 
вода, рибарство и одрживи туризам. 

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

За слику центра насеља Љубовија карактеристична је непосредна близина насеља Читлук, 
Лоњин и Доња Буковица које немају градски карактер, а у  којима се налази највећи део површина 
намењених индустрији. Постоји тенденција урбанизације, ширења насеља дуж државног пута. 

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

Хидрографску мрежу насеља Љубовија чине реке Дрина и Љубовиђа са својим притокама. 
Периферне делове насеља Љубовија према Бајиној башти плаве следећи потоци: Ђуриновац, 
Јанковића поток, Лазића поток, Дукића поток и Јевремовића поток. Ниједан од ових потока, осим 
Ђуриновца, немају регулисана корита способна да прихвате своје велике воде са бујичним наносом.. 
Низвоне од поменуте ретардационе преграде са десне стране реке Љубовиђе   постоје четири потока: 
Читлучки, Црквенски, Јеремића и Постењачки поток који својим великим водама угрожавају насеље 
Љубовију.1%  

Река F (km) 2 Q1% (m3 /s) 
Љубовиђа 158.0 187 

Дукића поток 0.58 4.68 
Јевремовића 1.40 8.96 

Текленски поток 1.01 7.07 
Кучевачки поток 0.45 4.50 

Табела 2. Карактеристичне вредности за водотокове на територији ПГР-а преузете из 
„Пројекта антиерозионог уређења сливова бујичних водотока у М.Зворнику и Љубовија“ 

Циљ израде Плана генералне регулације је одређивање смерница за развој делатности и 
намену површина, као и услова за одрживи и равномерни развој, односно искоришћавање потенцијала 
које територија насељеног места Љубовија нуди, а са циљем просторног уређења насељеног места са 
основном регулацијом и правилима градње. 

Концепт уређења ПГР се заснива на препознавању конкретних проблема у обухвату плана и 
преко планерских инструментата, корекцију граница дефинисаних намена површина, урбанитичких 
параметара и показатеља. Након извршене детаљне анализе и валоризације постојећег стања, уз 
иновирање података од значаја за израду урбанистичког плана, а у складу са конкретним потребама, 
дефинисан је неопходан обухват интервенција који Нацртом плана може бити коригован. Дефинисањем 
нових правила уређења и правила грађења, створиће се додатни предуслови за изградњу објеката, као 
ис ви други услови у складу са законом. 

Општи циљеви ПГР се дефинишу кроз стварање услова за сврсисходно коришћење подручја 
насеља на основама одрживог развоја , заштите и унапређења стања животне средине, са нагласком на 
подручјима од посебног значаја (простори под очуваним шумским комплексима, водотицима, простори 
са посебним визуелним могућностима и квалитетима), смањење просторних ограничења за развој 
насеља и спречавање нелегалне градње, развој мреже инфраструктуре и јавних служби, унапређење 
квалитета живљења и задовољавање потреба становника, стварање веће привлачности простора и 
насеља како за живот, тако и за подстицај привредног развоја, покретање општег економског развоја 
стварањем јасних и економски повољнијих услова за привређивање и стварање добити, побољшање 
социјалног и демографског развоја, унапређење елемената урбане структуре, грађење датог  подручја, 
развој туристичког потенцијала насеља итд. 
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Границе површина јавне намене ће бити минимално кориговане на начин да се омогући 
ефикасније спровођење плана и израда планова нижег реда, техничких докумената (урбанистичких 
пројеката  и пројеката парцелације и препарцелације). 

Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1-4.34. техничка документација треба да буде 
урађена у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, и 
95/18 – др. закон), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
број 3/17), смерницама из Водопривредне основе РС („Сл.гласник РС“, бр.11/02) и Закона о планирању 
и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), уз обавезне прилоге: 

-  доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним 
важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната; 

-  технички извештај; 
- техничко решење за отпадне воде од њиховог настајања до коначног реципијента, техничко 

решење изливне грађевине атмосферске канализације уклопљене у косину водотока, потребне 
хидрауличке прорачуне и сл. 

Услов број 5. дат је у складу са чл.119. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 
101/16, 95/18, и 95/18 – др. закон). 
Услов број 6. дат је у складу са чл.120. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 
95/18, и 95/18 – др. закон). 
 
 
 

Документација од значаја за израду плана 

1. Услови за израду Плана генералне регулације Љубовија издати од предузећа „Електродистрибуција 
Србије“ д.о.о.Београд, Огранак „Електродистрибуција Лозница“ (бр.20700-Д09.14-359104/1-21 од 
23.12.2021., даље у поглављу – Услови ЕД Лозница) по позиву Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије (бр.350-01-89/2021-06 од 15.12.2021.) за достављање услова и података од значаја за 
израду Плана генералне регулације Љубовија:   

У складу са чланом 476. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 21/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21), „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.Београд, Огранак „Електродистрибуција 
Лозница“ дефинише услове за израду Плана генералне регулације Љубовија, а који следе. 

У складу са Законом о планирању и изградњи (члан 2. тачка 44) електроенергетски објекти су 
објекти за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне енергије. 

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14, 95/2018-др. закон и 
40/2021) Дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) чине: 
1. дистрибутивна електроенергетска мрежа; 
2. центри управљања и управљачки системи у функцији обављања делатности  дистрибуције 
електричне енергије и управљања дистрибутивним системом; 
3. телекомуникациона инфраструктура у дистрибутивним електроенергетским објектима 110kV, 
35kV, 20kV, 10kV и 0.4kV, телекомуникациона инфраструктура у електроенергетским објектима 
оператора преносног система, произвођача, купаца, као и телекомуникациона инфраструктура у 
неенергетским објектима  неопходна за обављање послова управљања дистрибутивним системом; 
4. информациони и управљачки систем и друга инфраструктура неопходна за функционисање 
дистрибутивног система. 
Дистрибутивна електроенергетска мрежа је функционално повезан скуп електроенергетских објеката 
који чине: дистрибутивне трансформаторске станице 110/х kV, са далеководним и спојним пољима 
110kV, сабирницама 110kV и трансформаторима 110/х kV са припадајућим трансформаторским 

II 1.5.5.  ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТИКА 
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пољима; трансформаторске станице 35/х kV и  x/0.4kV, разводна постројења 35kV, 20kV, 10kV и 
електроенергетски водови напона 35kV, 20kV, 10kV и испод 1kV; мерни уређаји са мерним орманом или 
разводним орманом, односно разводним постројењем на местима примопредаје у и из дистрибутивне 
електроенергетске мреже. У складу са наведеним у текстуалном делу Плана генералне регулације  и на 
графичким прилозима објекти ДСЕЕ треба да се прикажу као објекти инфраструктуре, 
електроенергетска инфраструктура, а не као комунални објекти (како су приказани у Елаборату за рани 
јавни увид). 

1. Постојеће стање електроенергетске инфраструктуре 

Утврђено је да у предметном подручју постоје надземни и подземни водови свих напонских 
нивоа, као и трафо-станице 110/35/10kV, 35/10kV и 10/0.4kV у власништву Електродистрибуције 
Србије д.о.о. Београд. 

1.1.  Напонски ниво 110kV 
Обезбеђење електричне енергије за потрошаче у градском и приградском подручју Општине 
Љубовија обухваћеном планом генералне регулације врши се из ТС 110/35kV „Љубовија“ 
инсталисане снаге 1x20MVA, лоциране на к.п.бр.768/1 К.О.Лоњин. Трафостаница је прикључена 
на далековод 110kV бр.1176 из правца ТС 110/35kV „Крупањ“. ТС 110/35kV „Љубовија“ је 
повезана ваздушним водовима 35kV са ТС 35/10kV „Велики Мајдан“, ТС 35/10kV „Бобија“ и ТС 
35/10kV „Љубовија 1“. 

1.2. Напонски ниво 35kV 
1.2.1. Трансформаторске станице 35/x kV 

У дистрибутивној мрежи ЕД Лозница, преко које се врши дистрибуција електричне енергије на 
подурчју општине Љубовија примењен је систем развода електричне енергије са два средња напона, 
35kV и 10kV, тако да се после прве трансформације 110/35kV јавља мрежа 35kV и систем 
трансформације 35/10kV, a затим мрежа 10kV и крајње дистрибутивне ТС 10/0.4kV и нисконапонска 
мрежа 3x400/230V. У обухвату ПГР у функцији су две трафостанице 35/10kV: ТС 35/10kV „Љубовија 
1“ инсталисане снаге 2x2.5 MVA, лоцирана на к.п.бр.190 К.О. Љубовија и ТС 35/10kV „Љубовија 2“ 
инсталисане снаге 2x4MVA која се налази у кругу ТС 110/35kV „Љубовија“, лоцирана на к.п.бр.768/1 
К.О. Лоњин.  

1.2.2. Водови 35 kV 
У обухвату ПГР налазе се следећи водови: 

- ДВ 35kV: TС 110/35/10kV „Љубовија“ - TС 35/10kV „Велики Мајдан“, изведен проводником Al-
Č. 3x50mm2 укупне дужине 11700 метара. 

- ДВ 35kV: TС 110/35/10kV „Љубовија“ - TС 35/10kV „Љубовија 1“, изведен проводником Al-Č. 
3x95mm2 укупне дужине 1700 метара. 

- ДВ 35kV: TС 110/35/10kV „Љубовија“ - TС 35/10kV „Бобија“, изведен проводником Al-Č. 
3x95mm2 укупне дужине 14380 метара. 

- ДВ 35kV: TС 110/35/10kV „Љубовија“ - TС 35/10kV „Братунац“, изведен проводником Al-Č. 
3x95mm2 укупне дужине 3000 метара. 

1.3. Напонски ниво 10kV 

1.3.1. Трансформаторске станице 10/0.4 kV 

У градској зони ТС 10/0.4kV су зидани објекти у склопу стамбених блокова или индустријских 
објеката или самостални зидани или бетонски модулни објекти инсталисане снаге 1х400 (630)kVA и 
2x400(630)kV. У приградском делу, где је мрежа 10 kV ваздушна, трафостанице су на армирано-
бетонским или челично-решеткастим стубовима инсталисане снаге 1х160 kVА  или 1х250 kVА. Сви 
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елементи ове мреже и трафостанице су типизирани у складу са техничким препорукама 
Електропривреде Србије (ЕПС). 

За трафо-станице у градском подручју остварен је критеријум поузданости n-1 (главно + резервно 
напајање  на 10kV). Овај критеријум није примењен на ваздушну мрежу 10kV која се развија 
радијално према приградским насељима. 

У обухвату ПГР у функцији је 21 трафо-станица 10/0.4kV: 

СТС 10/0.4kV „Лоњин 3“, инсталисане снаге 100kVA, лоцирана на к.п.бр.68 КО Лоњин, 
СТС 10/0.4kV „Лоњин 2“, инсталисане снаге 160kVA, лоцирана на к.п.бр.195/4 КО Лоњин, 
СТС 10/0.4kV „Лоњин 1“, инсталисане снаге 100kVA, лоцирана на к.п.бр.590/1 КО Лоњин, 
ЗТС 10/0.4kV „Стара Љубовија“, инст. снаге 400kVA, лоцирана на к.п.бр.768/1 КО Лоњин, 
СТС 10/0.4kV „Синма“, инсталисане снаге 250kVA, лоцирана на к.п.бр.779/1 КО Лоњин, 
СТС 10/0.4kV „Кашице“, инсталисане снаге 250kVA, лоцирана на к.п.бр.1288 КО Читлук, 
СТС 10/0.4kV „Доња Буковица“, инст. сн. 100kVA, лоцирана на к.п.бр.1684 КО Д.Буковица, 
СТС 10/0.4kV „Грабовица 2“, инст. снаге 100kVA, лоцирана на к.п.бр.3911 КО Д.Буковица, 
БЛТС 10/0.4kV „Ђуриновац“, инст. снаге 400kVA, лоцирана на к.п.бр.676 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Дуван“, инсталисане снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.99/1 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Блок 98“, инсталисане снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.542 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Школски центар“, инст. снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.555 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Блок 106“, инст. снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.640/1 КО Љубовија, 
ЗТС 10/0.4kV „Пословница Љубовија“, снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.190 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Тржни центар“, инст. снаге 2х630kVA, лоцирана на к.п.бр.675 КО Љубовија, 
ЗТС 10/0.4kV „Солитер“, инсталисане снаге 400kVA, лоцирана на к.п.бр.430 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Дом здравља2“, инст. снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.257 КО Љубовија, 
БЛТС 10/0.4kV „Дом здравља1“, инст. снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.346 КО Љубовија, 
МБТС 10/0.4kV „Насеље водовод“, снаге 630kVA, лоцирана на к.п.бр.29/2 КО Љубовија, 
СТС 10/0.4kV „Давидовићи“, инст. снаге 250kVA, лоцирана на к.п.бр.1115/3 КО Лоњин, 

1.3.2. Водови 10kV и 1 kV 

Mрежа 10kV за напајање ТС 10/0.4kV у градској зони је кабловска а у приградском делу је надземна. 
У обухвату ПГР се налазе следећи водови 10kV : 

- ДВ 10kV Узовница извод из TС 110/35/10kV „Љубовија“, изведен проводником Al-Č. 
3x50mm2 са ког су напојене ТС 10/0.4 kV „Лоњин 1“, ТС 10/0.4 kV „Лоњин 2“ и ТС 10/0.4 kV 
„Лоњин 3“ које су у зони обухвата. 

- ДВ 10kV Стара Љубовија извод из TС 110/35/10kV „Љубовија“, изведен проводником Al-Č. 
3x95mm2 са ког је напојена ТС 10/0.4 kV „Стара Љубовија“, која је у зони обухвата. 

- ДВ 10kV Врхпоље извод из TС 110/35/10kV „Љубовија“, изведен проводником Al-Č. 3x35mm2 
(не напаја трафостанице у зони обухвата). 

- ДВ 10kV ФМС извод из TС 110/35/10kV „Љубовија“, изведен проводником Al-Č. 3x35mm2 (не 
напаја трафостанице у зони обухвата). 

- ДВ 10kV Давидовићи извод из TС 35/10kV „Љубовија 1“, изведен проводником Al-Č. 
3x50mm2 са ког је напојена ТС 10/0.4 kV „Давидовићи“ у зони обухвата. 

- ДВ 10kV Дуван извод из TС 35/10kV „Љубовија 1“, изведен проводником Al-Č. 3x25mm2 са 
ког су напојене ТС 10/0.4 kV „Дуван“,  ТС 10/0.4 kV „Ђуриновац“, ТС 10/0.4 kV „Школски 
центар“ и  ТС 10/0.4 kV „Блок 98“,   у зони обухвата. 

- КВ 10kV веза: TС 35/10kV „Љубовија 1“ - ТС 10/0.4 kV „Насеље водовод“, изведен каблом 
типа PP 41 3x50mm2 дужине 470 метара. 
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- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Насеље водовод“ - ТС 10/0.4 kV „Блок 106“ изведен каблом типа 
XHE 48-A 3x150mm2 дужине 985 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Блок 106“ - ТС 10/0.4 kV „Школски центар“ изведен каблом типа 
XHE 48-A 3x150mm2 дужине 230 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Школски центар“ - ТС 10/0.4 kV „Блок 98“ изведен каблом типа 
PP 41 3x50mm2 дужине 250 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Блок 98“ - ТС 10/0.4 kV „Дуван“ изведен каблом типа PP 41 
3x50mm2 дужине 1100 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Дуван“ - ТС 10/0.4 kV „Ђуриновац“ изведен каблом типа XHE 48-
A 3x95mm2 дужине 500 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 35/10 kV „Љубовија 1“ - ТС 10/0.4 kV „Тржни центар“ изведен каблом типа 
XHE 48-A 3x150mm2 дужине 236 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4kV „Тржни центар“ - ТС 10/0.4 kV „Солитер“ изведен каблом типа 
XHE 48-A 3x150mm2 дужине 224 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4kV „Солитер“ - ТС 10/0.4kV „Дом здравља2“ изведен каблом типа PP 
41 3x50mm2  дужине 260 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Дом здравља 2“ - ТС 10/0.4 kV „Дом здравља1“ изведен каблом 
типа PP 41 3x150mm2  дужине 130 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4 kV „Дом здравља 1“ - ТС 10/0.4 kV „Синма“ изведен каблом типа 
XHP 48-A 3x150mm2  дужине 310 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 110/3510kV „Љубовија“ - ТС 10/0.4kV „Конфекција“ изведен каблом типа 
XHP 48-A 3x150mm2  дужине 440 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 10/0.4kV „Синма“ - ТС 10/0.4kV „Конфекција“ изведен каблом типа XHP 48-
A 3x150mm2  дужине 210 метара. 

- КВ 10kV веза: ТС 110/3510kV „Љубовија“ - ТС 10/0.4 kV „Хладњача“ изведен каблом типа 
PHP 48-A 3x150mm2  дужине 250 метара. 

- КВ 10kV веза:ТС 10/0.4kV „Хладњача“ - ТС 10/0.4kV „Подно складиште“ изведен каблом 
типа PHP 48-A 3x150mm2  дужине 250 метара. 

- КВ 10kV веза:ТС 10/0.4 kV „Подно складиште“ - ТС 10/0.4kV „Конфекција“ изведен каблом 
типа IPO 13 3x120mm2  дужине 250 метара. 

 
2. Планирано стање електроенергетске инфраструктуре – правила уређења 
2.1. Напонски ниво 110kV 
2.1.1. Реконструкција (санација и адаптација) и доградња постојећих објеката 
Реконструкција, санација, адаптација и/или доградња постојеће ТС је могућа у складу са потребама 
Електродистрибуције Србије и просторним могућностима локације. 

У складу са планом развоја дистрибутивног система Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 
планирана је реконструкција ТС 110/35/10kV „Љубовија“. Прикључак на мрежу 110kV je планиран 
преко постојећег ДВ 110kV бр.1176 од ТС 110/35kV „Крупањ“ и преко новог ДВ 110kV oд ТС 110kV 
„Поточари“ у БиХ. 

2.1.2. Изградња нових ТС 110/х kV 
У складу са планом развоја дистрибутивног система Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 
није планирана изградња нових ТС 110/х kV. 

2.2. Напонски ниво 35kV 

2.2.1. Реконструкција (санација и адаптација) и доградња постојећих ТС 35/х kV 

Реконструкција, санација, адаптација и/или доградња постојећих ТС је могућа у складу са потребама 
Електродистрибуције Србије и просторним могућностима појединачних локација. 
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У складу са планом развоја дистрибутивног система Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 
планирана је реконструкција 35/10kV „Љубовија 1“.  

2.3. Изградња нових ТС 35/х kV напонског нивоа   
У складу са планом развоја дистрибутивног система Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 
није планирана изградња нових ТС 35/х kV.  

2.4. Напонски ниво 10kV 

2.4.1. Реконструкција постојећих ТС 10/х kV 
Реконструкција, санација, адаптација и/или доградња постојећих ТС је могућа у складу са потребама 
Електродистрибуције Србије и просторним могућностима појединачних локација.  

2.5. Изградња нових ТС 10/0.4 напонског нивоа 
Изградити за напајање појединих зона предметног обухвата, одговарајући број нових ТС 10/0.4kV, 
потребне снаге и капацитетау складу са планираним наменама појединачних целина. Нове ТС 
10/0.4kV лоцирати на погодним местима у оквиру предметних целина у складу са важећим техничким 
прописима и препорукама. 

Као типско решење дистрибутивне трансформатоске станице на дистрибутивном подручју је 
трансформаторска станица капацитета 1000kVA. Другачији тип ТС (капацитета 2х1000kVA) може 
бити дефинисан условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. 
За трансформаторску станицу (ТС) 10/0.4kV која се гради као слободностојећи објекат обезбедити 
простор минималне површине 5х7m2 тако да се спречи ширење пожара на суседне зграде (објекте). 

За трансформаторску станицу (ТС) 10/0.4kV која се гради као стубна ТС обезбедити простор 
минималне површине 4.5x4.5m, при чему је потребно остварити растојање трансформатора од 
суседних објеката од 3m. 

Aко се електроенергетско постројење високог напона поставља на отворени простор у близини 
стамбене или пословне зграде, болнице, обданишта, школе, робне куће, затворене велике гараже 
или спортског објекта, наведене удаљености морају се повећати двоструко. 

За ТС 10(20)0.4kV која се гради у склопу објекта обезбедити просторије у нивоу терена (или са 
незнатним одступањем) минималне површине 16m2 за капацитет ТС од 1000kVA. 

За предметно подручје и захтевану појединачну снагу објекта може бити дефинисан и другачији 
тип и број ТС 10/0.4kV oд наведеног, кроз услове Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд након  
што се буде дефинисала потребна једновремена снага сваке појединачне градње. Усваком новом 
објекту који се гради, или на његовој парцели, предвидети могућност изградње нове ТС према 
правилима градње.  

Код избора локације ТС водити рачуна о следећем: 
- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења; 
- да прикључни водови буду што краћи а расплет водова што једноставнији; 
- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме; 
- о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; 
- о присуству подземних инсталација у окружењу ТС и 
- о утицају ТС на животну средину. 

Планиране ТС 10/0.4kV прикључити новим 10kV водовима одговарајућег типа и пресека, на 
постојеће и планиране 10kV водове  у оквиру предметног подручја тако да се образује 10kV мрежа у 
конфигурацији петљи, повезних и радијалних водова. 
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Изградити одговарајућу мрежу 1kV од ТС  10/0.4kV до потрошача и мреже у обухвату плана. 
Користити 1kV водове одговарајућег типа и пресека. 

3. Измештање и заштита постојећих електроенерг. објеката напонског нивоа 35kV 

3.1. Подземни  35kV електроенергетски водови (каблови) 

3.1.1. Заштитни појас за подземне 35kV електроенергетске водове (каблове) износи 1m; 
3.1.2. Уколико се при извођењу радова угрожавају подземни 35kV водови потребно их је заштитити 

или изместити на безбедно место; 
3.1.3. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 

алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност 
Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Трошкови постављања електроенергетских 
објеката на другу локацију као и трошкови градње, у складу са чланом 217. Закона о 
енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018 и 40/21), сноси инвеститор објекта због 
чије изградње се врши измештање. У овом случају неопходно је склапање  уговора о 
припремању земљишта/уговороа о измештању са Електродистрибуцијом Србије д.о.о. 
Београд; 

3.1.4. Уколико је потребно измештање постојећих 35kV подземних водова, измештање извести 
подземним водовима одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким 
прописима, препорукама и интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. 
Београд; 

3.1.5. Радове у близини подземних водова 35kV вршити ручно или механизацијом која не изазива 
оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће 
кабловске водове од механичког оштећења; 

3.1.6. Уколико се трасе подземних 35kV водова нађу испод коловоза, водове заштитити 
постављањем у кабловску канализацију пречника 160mm, при чему треба оставити 100% 
резерве у броју отвора кабловске канализације за подземне водове 35kV; 

3.1.7. Дуж целе трасе кабловских водова 35kV, за потребе Електродистрибуције Србије д.о.о. 
Београд (заштита кабловских водова, МТК, управљање, надзор итд.) предвидети у рову уз 
електроенергетске водове 35kV две полиетиленске цеви  пречника 40mm, одговарајуће 
дужине, као и ревизионе шахтове за потребе инсталација телекомуникационих отпичких 
каблова; 

3.1.8. Приликом измештања 35kV водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и 
угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и 
осталим подземним иснталацијама, које се могу наћи у новим трасама водова; 

3.1.9. Потребно је да се у трасама 35kV не налазе никакви објекти који би угрожавали 
електроенергетске водове и онемогућавали приступ водовима приликом квара. 

3.2. Надземни  35kV водови  

3.2.1. Инвеститор је у обавези да у зонама постојећих надземних водова поступи у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу  надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, 
бр.65/88 и „Службени лист СРЈ“, бр.18/92). 

3.2.2. Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове 35kV износи 15m (према 
члану 218. Закона о енергетици објављеног у „Службеном гласнику РС“, бр.145/2014, 
95/2018 и 40/2021); 

3.2.3. У складу са чланом 218. Закона о енергетици, власник или носилац других права на 
неопкретности који намерава да изводи грађевинске радове у зони заштите енергетског 
објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави 
сагласност енергетског субјекта који је власник енергетског објекта. Сагласност се издаје по 
испуњености услова енергетског субјекта, које инвеститор доказује достављањем елабората 
овереног од стране овлашћеног лица у складу са законом. 
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3.2.4. Уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања 
енергетске надземне водове је потребно изместити надземним 35kV водовима или 
„каблирати“ део трасе. 

3.2.5. За измештање надземних 35kV водова, предвидети постављање нових стубова уместо 
постојећих, уколико је то потребно, због повећанја висина или због скретања трасе. 
Постојеће стубове предметних водова који се задржавају, статички проверити за нове силе 
затезања и углове скретања и уколико не задовољавају предвидети њихове замене. 

4. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 10kV и 1kV 

Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених 
планираном наменом у обухвату ПДР-а потребно је предвидети коридоре, односно адекватно 
земљиште, за потребе измештања угрожених електроенергетских објеката. 

За изградњу ЕЕО који нису у јавној површини потребно је обезбедити одговарајуће право за 
изградњу на земљишту  у складу са члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. 
Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу, према члановима 69. и 135. Закона о 
планирању и изградњи, обезбеђује инвеститор објекта због чије  изградње се врши измештање. 
Уколико је потребно измештање, или заштита, електроенергетских објеката угожених планираном 
изградњом потребно је да Странка обрати Електродистрибуцији Србије за закључивању Уговора о 
припремању земљишта, пре израде одговарајуће техничке документације и пре почетка земљаних 
радова. 

4.1. Извод их важећих техничких прописа и опште смернице за измештање подземних водова 10kV и 
1kV 

4.1.1. Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10 (20) kV и 1kV 
предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. 
Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, на 
месту промене правца или нивоа кабловске канализације и на местима гранања кабловске 
канализације. 

4.1.2. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 
(20)kV, а 50% за напонски  ниво 1kV. 

4.1.3. Приликом изградње/измештања водова водити рачуна о потребним међусобним 
растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим 
електроенергетским објектима и осталим подземним и надземним инсталацијама и 
објектима који се могу наћи у новој траси водова. Није дозвољено засђивање средње или 
високе вегетације изнад подземних водова. 

4.1.4. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење 
изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове 
од механичког оштећења. 

4.1.5. Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао 
електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом квара. 

4.1.6. За измештање кабловске деонице 10kV и 1kV користити каблове одговарајућег типа и 
пресека.  

4.2. Извод их важећих техничких прописа и опште смернице за измештање надземних водова 10kV и 
1kV 

4.2.1. Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове за напонски ниво 1kV до 
35kV, са обе стране вода од крајњег фазног проводника износи: 1m за самоносећи кабловски 
сноп, 10m за голе проводнике (кроз шумско подручје 3m), за слабо изоловане проводнике 4m 
(кроз шумско подручје 3m)  а према члану 218. Закона о енергетици објављеног у 
„Службеном гласнику РС“, бр.145/2014, 95/2018 и 40/2021. 
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4.2.2. Приликом измештања мешовитих 10kV i 1kV надземних водова, за упоришта користити 
одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајуће проводнике. Ако се планира 
укидање надземног вода и изградња новог, подземног, користити проводнике одговарајућег 
типа и пресека. 

4.2.3. При извођењу наздемних кућних прикључака користити одговарајући проводник. 
4.2.4. Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, 

потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК (кабловска прикључна кутија) и успонског 
вода на свим објектима који се напајају преко надземног прикључка.  

5. Концепција нисконапонске (НН) мреже      
 НН мрежа је надземна  или подземна  и по правилу не повезује суседне ТС; 
 надземни водови су типа X00/O-A са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 
3x70+50/8+2x16mm2 за основну мрежу (ТП-8); 
 кабловски водови су типа XHP-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека од 
4x150mm2 за основну мрежу (ТП-3); 
 потрошач са већим  оптерећењем може да се прикључи кабловским водом одговарајућег 
пресека директно у ТС. 

Приликом изградње објекта водити рачуна о следећем: 

Заштитни појас за надземне електроенргетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног 
проводника има следеће ширине: 

а) за напонски ниво 1kV до 35kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра; 
- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра; 
- за самоносиве кабловске снопове 1метар. 

б) за напонски ниво 35kV: 
- за све типове проводника 15 метара; 
Заштитни појас за подземне енергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског 

канала, за напонски ниво 1kV до 35kV, укључујући и 35kV, 1 метар. 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
-   за напонски ниво 1kV до 35kV, 10 метара; 
- за напонски  ниво 110kV  и изнад 110kV, 30 метара; 
Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без 

употребе механизације и предузимање свих потребних мера  заштите. 

6. Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих водова 
При паралелном вођењу енергетског и телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи 

хоризонтални размак од 0.5m за каблове 1kV (СРПС Н.ЦО.101). Укрштање енергетског и 
телекомуникацкионог кабла врши се на размаку од 0.5m. Угао укрштања треба да буде што ближи 
90˚, али не мање од 30˚ у насељеним местима, односно не мањи од 45˚ ван насељених места. 
Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла . Уколико се размаци не 
могу постићи, енергетске каблове на тим местима треба провести кроз цеви, али и тада размаци не 
смеју да буду мањи од 0.3m. Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку 
који се прорачуним покаже као задовољавајући, али не мањи од 0.2m.      

7. Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације 
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Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних или 
канализационих цеви, осим при укрштању. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне 
или канализационе цеви треба да износи најмање 0.4m. Енергетски кабл при укрштању може бити 
положен испод или изнад канализационе цеви, на растојању од најмање 0.3m. Ако се размаци не 
могу постићи, тада енергетски кабл треба провући кроз заштитну цев. На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла  са водоводном или канализационом цеви ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 

8. Укрштање енергетског кабла са водотоком 
Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал и сл.) изводи се полагањем преко 

мостова. Изузетно, укрштање са мањим рекама, потоцима и сл. може да се изведе полагањем кабла 
на дно или испод дна водотока. Полагање кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина 
воде најмања и где не постоји могућност већег одрона земље или насипања муља. Каблови 
употребљени за овакво полагање морају бити појачани арматуром од челичних жица. Полагање 
кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на дубини од најмање 1.5m  испод дна 
водотка.  

9. Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих радова у близини електроенргетских објеката 
инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Сектору за планирање и инвестиције 
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у 
коме ће  навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт 
телефон; 

10. Инвеститор се обавезује да уколико у току извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Сектор за  планирање и инвестиције 
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници; 

11. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без 
употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите; 

12. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори, уз прехтодну сагласност Електродистрибуције 
Србије д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници. Трошкове постављања 
електроенергетског објекта на другу локацију, као  и трошкове градње, у складу са чланом 217. 
Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр.145/14) сноси инвеститор објекта због чије се 
градње измешта постојећи објекат. 

13. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд треба 
извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и 
техничке исправности предметних објеката. 

14. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења подземних кабловских 
водова и постојећих електроенергетских објеката електродистрибутивног предузећа, насталих 
непажњом извођача радова или непоштовањем наведених услова. 

2. Услови за потребе израде плана генералне регулације Љубовија издати од предузећа 
„Електромрежа Србије“ Беoград  Акционарско друштво, Огранак „Електродистрибуција Лозница“ 
(бр.130-00-UTD-003-1588/2021-002 од 24.11.2021., даље у тексту – услови ЕМС) по позиву 
Министарства рударства и енергетике Републике Србије (бр.350-01-89/2021-06 од 15.12.2021.) за 
достављање услова и података од значаја за израду Плана генералне регулације Љубовија   

На основу захтева обрађивача плана (бр.296704/3 од 21.10.2021. у ЕМСу заведен под бр.АСЕ 48821 од 
25.10.2021.) констатује се да се траса далековода  

110kV  бр. 1176 ТС Љубовија – ТС Крупањ 
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који је у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. (ЕМС АД) једним својим делом укршта са обухватом 
предметне измене и допуне плана, док се у непосредној близини обухвата предметне измене и допуне 
плана налази ДВ 220kV бр.209/1 ТС „Бајина Башта“ – ТС „Сремска Митровица2“. 

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период 2021године до 2030.године  
планирана је изградња ДВ 110kV TС „Љубовија“ – ТС „Сребреница“ (БиХ)(ситуација достављена на 
графичком прилогу).  

С обзиром на горе поменуте околности, свака градња испод или у близини далековода условљена :   
Законом о енергетици („Сл. Гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018-др.Закон и 40/2021), 

Законом 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 и 98/2013-одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др Закон и 9/2020), 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона 1kV до 400kV(„Сл. лист СФРЈ“, бр.65/1988 и „Сл. лист СРЈ“, бр.18/1992), 

Правилником о техничким нормативима за електренергетска постројења називног напона изнад 
1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр.4/74), 

Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000V („Сл. лист СРЈ“, бр.61/95), 

Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) са припадајућим 
правилницима  посебно са „Правилником о границама нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, 
бр.104/2009) и са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама 
извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. Гласник РС“, бр.104/2009), 

SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 
електроенергетских постројења („Сл. лист СФРЈ“,бр. 68/86), 
SRPS N.CO.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења 
– Заштита од опасности“, 
SRPS N.CO.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења 
– Заштита од сметњи“ („Сл. лист СФРЈ“,бр. 68/86), као и 
SRPS N.CO.104 Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – 
Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Сл. лист СФРЈ“,бр.49/83). 

У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагаласност ЕМС АД при чему 
важе следећи услови: 

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планирних објеката треба да обезбеди а у 
коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе 
поменутих прописа,  закона и стандарда. Елаборат  може израдити искључиво пројектна оорганзација 
која има овлашћења за те послове. Трошкови израде елабората падају и целости на терет 
Инвеститора планираних објеката; 
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 
температуру проводника од +80̊ С за случај да постоје надземни делови а у складу са техничким 
упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода 
које претохдно прибавити од "Електромрежа Србије"А.Д., као и податке добијене на терену геодетским 
снимањем надлежних геодетских организација; 
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власнуштву 
ЕМС АД, као и у дигиталној форми; 
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос 
планираних објеката и електроенергетских објеката ускладио с прописима. 
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У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/2014, 95/2018-др. Закон 
и 40/2021) заштитни појас далековода износи 25m са обе стране далековода напонског нивоа 110kV од 
крајњег фазног проводника. 

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње 
планираних објеката у заштитном појасу далековода при чему је потребно:  

1. Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов однос и 
усклађеност са наведеним условима и у складу са законско-техничком регулативом и дати закључак да 
ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера  за усклађивање. 
У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате вредности нивоа 
електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. По 
изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. 
„Електромрежа Србије“ извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције 
– од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујућег зрачења која је 
овлашћена од надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили подаци добијени прорачуном у 
Елаборату, односно проверити да ли је задовољен члан 5. Правилника о границама нејонизујућим  
зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009); 

2. Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног 
материјала; 

3. Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове, осим уколико 
се користе оптички каблови. 

Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, 
саобраћајница, водова и канализације, топловоди, дистрибутивне мреже, озелењавање и др.) Такође је 
неопходно да се, у Елаборату, дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и 
експлоатације објеката. 

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње 
планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја  на:  

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и 
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (осим уколико се користе оптички каблови). 

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака  чији 
је изолациони ниво виши од граничних утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и 
слично.  

Уколико постоје метални цевоводи у зависности од насељености подручја, потребно је 
анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености на максималној удаљености до 1000m од 
осе далековода. Индуктивни утицај у зависности од специфичне отпорности тла и насељености 
подручја потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000m од осе далековода,  у случају 
градње телекомуникационих водова. 

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом 
инфраструктуром,  и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера 
за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се: 

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и 
обавеза између „Електромрежа Србије“ А.Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији 
пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом о енергетици   („Сл. Гласник 
РС“, бр.145/2014, 95/2018-др.Закон и 40/2021) и Законом 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 и 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др Закон и 9/2020), 

- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених на Стручном 
панелу за пројектно техничку документацију „Електромрежа Србије“ А.Д. уради техничка документација 
за адаптацију или реконструкцију и достави поменутом предузећу на сагласност; 
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- о трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) мора бити реализована пре почетка 
било каквих радова на  планираним објектима у непосредној близини далековода; 
- Пре отпочињања било каквих радова у близини далековода, о почетку радова морају бити 

обавештени представници „Електромрежа Србије“ А.Д. 
Препорука је да се било  који објекат планира ван заштитног појаса далековода како би се 

избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу 
далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, препорука је да 
минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела 
стуба далековода буде 12m , што не искључује потребе за Елаборатом. 

Потребно је испоштовати и остале опште техничке услове: 
- приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити 

рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 110kV, односно 6m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220kV; 

- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити 
на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV као и у случају пада 
дрвета; 

- забрањено је коришћење прскалица за воду и воде у млазу за заливање уколико постоји 
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5m од проводника напонског нивоа 110kV; 

- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода; 
- прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом; 
- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке  на кабловску телевизију и на друге комуналне 

инфраструктуре и инсталације извести подземно у случају  укрштања са далеководом; 
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и 

ископа у близини далековода, ни на који начин не сме бити угрожена статичка стабилност 
стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати; 

- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метлани делови (ограде и 
сл.) морају бити прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању потенцијала; 

- делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од 
најистуренијих делова далековода  под напоном. 

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, 
адаптације и реконструкције електроенергетског објекта, ако то у будућности због потреба 
интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано 
у овом часу. 

Важност предметних услова је две године од дана издавања, или краће уколико дође до 
промена законских регулатива и прописа. Након истека овок рока подносилац захтева је дужан да 
тражи обнову истих. За додатна појашњења обратити се ЕМС АД, Сектору за анализу стања 
елемената преносног ситема, Дирекцији за асет менаџмент.   

Постојеће стање електроенергетске мреже 
Опис постојећег стања електроенергетске мреже дат је у цитираним Условима ЕД Лозница и 

ЕМСа. Наведени електроенергетски објекти нису евидентирани код РГЗ Службе за катастар (осим 
трафо-станица 110/35kV и  35/10kV). На графичком прилогу ти електроенергетски објекти су нанети 
орјентационо, на основу увида на терену и на основу података о изведном стању који су прибављени од 
електродистрибутивног предузећа. 

Додатно, на графичком прилогу су представљене индустријске трафо-станице 10/0.4kV са 
подацима о капацитетима и врло орјентационо ваздушна нисконапонска мрежа, у свим насељима у 
обухвату плана генералне регулације, са подацима о типу проводника. 

Квалитет снабдевања потрошача електричном енергијом је задовољавајући. Са негативним 
предзнаком јe уочено следеће: 
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- недостатак адекватне резерве у капацитету трансформације 35/10kV, на реону ТС „Љубовија 1“ 
(2x2.5MVA); 

- нарушавање урбанистичке концепције обзиром на положајe далековода 10kV и на забрану градње 
у заштитном појасу далековода; 

- присуство ваздушне нисконапонске мреже са знатним степеном амортизованости (монофазне 
мреже и мреже на дрвеним стубовима), ван централних насељских зона; 

- трасе подземних ел.енергетских кабловских водова 10kV  и 0.4kV нису евидентиране код РГЗ 
Службе за катастар непокретности. 

Планирано стање електроенергетске мреже 
Решење електроенергетске фазе урађено је у складу са наведним условима ЕД Лозница, 

условима ЕМСа, анализом постојећег стања електроенергетске мреже, планираним решењима из 
досадашњег плана генералне регулације, планираном наменом простора и проценом потреба у новим 
капацитетима. 

На страни напона 110kV, у складу са постојећом и важећом планском документацијом, планира 
се изградња новог магистралног далековода 110kV: TС 110/35kV „Љубовија“ – ТС 110kV „Поточари“. 
Траса далековода је представљена на графичком прилогу, услови за изградњу далековода и за 
потребну доградњу у трафо-станици  су утврђени Планом детаљне регулације за изградњу далековода 
110kV : TС 110/35kV „Љубовија“ – граница БиХ („Сл. лист општине Љубовија“, бр.6/19).  

На средњенапонском нивоу 35kV планира се реконструкција постојеће трафостанице 35/10kV 
„Љубовија 1“ уз доградњу и проширење капацитета трансформације до максимално 2х4MVA. 

На дистрибутивном напону 10kV, општи услови за изградњу, доградњу, реконструкцију и 
адаптацију утврђени су наведеним условима ЕД Лозница. У складу са истим, на графичком прилогу је 
предложена диспозиција већег броја новопланираних дистрибутивних трафо-станица 10/0.4kV са 
прикључним, подземним високонапонским кабловским водовима 10kV. За новопланиране трафо-
станице 10/0.4kV у централном делу насеља Љубовија и у блоковима уз улицу Буковичку (типске, 
монтажно-бетонске или зидане, 1x1000kVA)  опредељене су засебне грађевинске парцеле, а остале 
трафо-станице су стубне (на наменским, ојачаним бетонским или челично-решеткастим стубовима, са 
енергетским трансформатором снаге до 250kVA). Поред описаних, на обухвату плана могу бити грађене 
додатне дистрибутивне трафо-станице, са типом и на позицијама које ће бити дефинисане 
појединачним енергетско-техничким условима ЕД Лозница из обједињене процедуре (код израде 
Локацијских услова) и Пројектом за добијање грађевинске дозволе. Те трафо-станице могу, а не морају, 
имати сопствене грађевинске парцеле, а у оба случаја мора бити обезбеђен адекватан приступ са јавне 
површине, односно службеност прилаза. На исти начин могу бити кориговани предложени и дефинисани 
нови коридори за изградњу прикључних, подземних високонапонских каблова 10kV, уз услов да се не 
угрозе коридори који су овим планом дефинисани за изградњу других уличних инсталација и 
инфраструктура и да се на трасе прибаве сагласности одговарајућих јавних предузећа и јавних 
комуналних предузећа  а која газдују и одржавају инфраструктурама у обухвату плана. 

За трафо-станицу на комплексу централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 
Лоњину, позиција трафо-станице 10/0.4kV биће дефинисана Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, у складу са енергетско-техничким условима за прикључак ЕД Лозница и у складу са Идејним 
решењем за ЦППОВ. Кота пода ТС мора бити 0.4m изнад коте високих вода стогодишњег повратног 
периода. 

За зидане или монтажно-бетонске трафо-станице у типским, зиданим или монтажно-бетонским 
објектима, кота пода треба да буде 0.5m изнад коте коловоза приступне саобраћајнице/улице. За, 
евентуалне, трафо-станице у објектима морају бити испоштовани сви важећи прописи за заштиту од 
пожара и од буке.  

Не планира се изградња нових далековода 10kV, осим кад се ради о измештању деонице 
далековода преко кат.парцеле 1714 К.О. Доња Буковица, у улици Буковичкој. Измештање се  планира да 
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би се ослободио простор за изградњу објекта на парцели. Изградња нових далековода 10kV je могућа, 
уколико исти буду тражени енергетско-техничким условима за прикључак ЕД Лозница из обједињене 
процедуре. Трасе ће бити дефинисане Пројектом за грађевинску дозволу, уз назнаку да имовинско 
правна питања морају бити регулисана у складу са Законом. Сигурносна висина проводника далековода 
изнад коловоза саобраћајница у обухвату плана је 7.0m. 

Планира се замена деонице далековода 10kV  подземним ел.ен. каблом 10kV преко кат.парцела 
бр:1699, 1704, 1705/2, 1705/1, 1707/3, 1707/1, 1707/2, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715/14, 
1715/17, 1715/3, 3312, 3316/1, 3316/2, 3318, 3320/1, 3320/6, 3320/4, 3911 и 3358 К.О. Доња Буковица. 
Траса Ек 10kV je планирана у простору постојећих и будућих улица и у парцели државног пута Iб реда 
бр.28 и представљена је на графичком прилогу. Замена ваздушне мреже подземном се планира да би 
се ослободио простор за изградњу објеката на парцелама. Описано могу реализовати искључиво екипе 
електодистрибутивног предузећа или предузећа са одговарајућом лиценцом а уз надзор ЕД Лозница.  

Изградња електроенергетских објеката на ниском напону (0.4kV) и прикључака на дистрибутивну 
нисконапонску мрежу мора бити планирана, пројектована и изведена у складу са наведеним условима 
ЕД Лозница и условима тог предузећа из обједињене процедуре.                  У улицама у обухвату плана 
и уз улице планира се изградња ваздушне нисконапонске мреже  (доградња у улицама са постојећом 
ваздушном НН мрежом). Изузетак су: деоница улице Војводе Мишића, у центру насеља Љубовија 
(објекти прикључени подземним нисконапонским кабловима, а јавна расвета  је на наменским  
канделаберским стубовима) и зона  и  улице у викенд зони у Лоњину (зона привременог становања).  
Не планира се изградња дистрибутивне нисконапонске електро мреже у зони водног земљишта које 
дефинишу члан 8, члан9. и члан 133. Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 
и 95/18-др.закон) тојест, на земљишту уз Дрину које плави велика вода (са повратним периодом од 100 
година). Прикључци објеката у тој зони на дистрибутивну електро мрежу су могући под следећим 
условима: 
- да се нисконапонска електро  мрежа, закључно са мерно прикључним електро орманима са 

електричним бројилима  гради ван водног земљишта, 
- да се појединачним енергетско-техничким условима за прикључак ЕД Лозница одреди адекватан 

систем заштите од електричног удара, обзиром на спољашњу средину (повремено присуство воде). 
На графичком прилогу је предложена позиција ваздушне НН мреже у новопланираним улицама. 

Те позиције могу бити кориговане и допуњене Пројектом за добијање грађевинске дозволе, уз услов да 
се не угрозе коридори који су опредељени за изградњу других уличних инсталација и инфраструктура и 
да имовинско-правна питања буду регулисана у складу са Законом.  Деонице ваздушне нисконапонске 
мреже су планиране и у простору предбашти, обзиром на заузетост тротоара другим комуналним 
инсталацијама и инфраструктурама. У том смислу, све парцеле у обухвату плана су оптерећене 
могућим постављањем стубова НН мреже (осим у зони колских и пешачких прилаза и по постојећим 
прикључцима на водоводну, канализациону, Тк и гасоводну мрежу) Пројектом за грађевинску дозволу  
ће бити дефинисани и положаји носећих стубова у траси. Мрежу градити у складу са важећим 
Правилницима за изградњу нисконапонских електроенергетских објеката:  на типским, армирано-
бетонским, челично-рештекастим и ојачаним металним канделаберским стубовима. Проводници мреже 
треба да буду X00/O-A са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x70+50/8+2x16mm2 за 
основну мрежу (ТП-8). На сваки стуб поставити светиљку јавне расвете. Напајање мреже ел.енергијом 
реализовати поздемним нисконапонским кабловским водовима са нисконапонских сабирница у зиданим 
или монтажно-бетонским трафо-станицама који се граде до ближих угаоних бетонских стубова по 
трасама које ће бити дефинисане Пројектом за грађевинску дозволу, на начин да се не угрозе коридори 
који су опредељени за изградњу других уличних инсталација и инфраструктура. 

Сигурносна висина проводника ваздушне НН мреже и ваздушних прикључака изнад коловоза 
саобраћајница је 6.0m. 
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Прикључке објеката на дистрибутивну ел. мрежу 0.4kV реализовати као ваздушне, а подземним 
ел.ен. кабловима,  директно из ТС  или са кабловских прикључних омрана на суседним објектима, у 
случајевима када се то тражи енергетско-техничким условима за прикључак електродистрибутивног 
предузећа. Положај кабловских прикључних ормана и кутија на објектима дефинисати Пројектом за 
грађевинску дозволу. 

На сваки стуб мешовитог вода (10+0.4)kV и на сваки стуб ваздушне нисконапонске мреже, у 
обухвату плана, треба поставити светиљку јавне расвете са LED сијалицом (или другим извором светла 
са једнаким или већим вредностима фотометријске и енергетске ефикасности). Тип светиљке, тип 
извора и електричну снагу дефинисати Пројектом за грађевинску дозволу, на начин да се остваре 
прописани осветљаји саобраћајница. Напајање јавне расвете остварити са наменских поља јавне за 
јавну расвету у трафо-станицама, самоносивим кабловским снопом јавне расвете. Препоручује се 
постављање светиљки са модулима за командовање и одговарајућих командних каблова којима ће се, 
ван  зоне државних путева, осветљење редуковати на половину у касним ноћним сатима (од 100 до 500 
часова). Такође се препоручује уградња светиљки са соларним колекторима за аутономно напајање.  
Јавна расвета може бити грађена и по наменским, прописно уземљеним металним канделаберским 
стубовима. Напајање јавне расвете ел.енергијом може бити реализовано и подземним нисконапонским 
кабловима.    

Подземни електроенергетски каблови 10 kV и 0.4 kV се полажу на дно земљаног рова дубине 
0.8-1.0m, на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за 
упозорење.  Растојање између каблова у рову мора бити 0.2m  од високонапонског кабла 10 kV и 0.07m 
између нисконапонских каблова. 

Ископ рова за електроенергетске каблове и канализацију, ископ темеља за стубове ваздушне 
мреже високог и ниског напона, у обувату плана мора бити ручни и опрезан и мора му претходити 
обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар 
или предузећа са одговарајућим овлашћењем РГЗ. Радовима на ископу и на изградњи каблова треба да 
присуствују овлашћена лица из јавних предузећа и јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају подзмне инсталације и инфраструктуре. Пре затрпавања ровова трасе каблова и дубине 
полагања уснимити код поменуте службе за катастар. Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и 
паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња ивица на дубини 
од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.5m испод коте државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка. 
На парцелама државних путева у обухвату плана, подземне електроенергетске каблове планирати и 
изградити у складу са условима ЈП „Путеви Србије“ прибављеним за потребе израде плана генералне 
регулације (бр.606-04 од 18.04.2022.год). 

Изградњу подземних ел.енергетских каблова у зони водотока (по конструкцији моста, 
прекопавањем дна водотока) планирати и извести у складу са наведеним условима ЕД Лозница и у 
складу са условима ЈВП „Србијаводе“ прибављеним за потребе израде плана генералне регулације ( 
бр.5703 од 26.05.2022. год.) 

Изградња објеката у близини електроенергетских објеката 

У складу са чланом 218. Закона о енергетици   („Сл.гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 – др. 
закон и 40/2021) електроенергетским објектима у обухвату плана су опредељени заштитни појасеви: 

- за далековод 110kV : 25m мерено од истуреног фазног проводника, са обе стране вода; 
- за далековод 35kV : 15m мерено од истуреног фазног проводника, са обе стране вода; 
- за далековод 10kV : 10m мерено од истуреног фазног проводника, са обе стране вода осим за 

СКС 10kV; 
- за СКС 10kV и СКС 0.4kV : 1m  са обе стране вода; 
- за трансформаторске станице 35kV и 10kV на отвореном: 10m; 
- за трансформаторске станице 110kV на отвореном: 30m; 
- за подземне ел.енергетске каблове 10kV и 0.4kV: 1m са обе стране трасе; 
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Заштитне мере, услови за изградњу објеката и процедуре у заштитном појасу далековода 110kV 
утврђени су у наведеним условима ЕМСа. За сваку градњу у заштитном појасу неопходно је прибавити 
сагласност „Електромрежа Србије“ А.Д.Београд као надлежног енергетског субјекта. 

Заштитне мере, услови за изградњу објеката и процедуре у заштитном појасу далековода 35kV i 
10kV, ваздушне нисконапонске мреже, трафо-станица 110/35kV, 35/10kV  и 10/0.4kV и за подземне 
ел.енергетске кабловске водове 10kV и 0.4kV утврђени су условима ЕД Лозница. За сваку градњу у 
заштитном појасу неопходно је прибавити сагласност „Електродистрибуције“ Лозница, као надлежног 
енергетског субјекта. 

Поред заштитног појаса електроенергетских објеката у складу са Законом о енергетици, Планом 
генералне регулације се успоставља додатни ниво заштите под именом: непосредни заштитни појас са 
следећим вредностима: 

- за далековод 110kV : 15m, са обе стране осовине вода; 
- за далековод 35kV : 7.5m, са обе стране осовине вода; 
- за далековод (мешовити вод) 10kV : 4.5m, са обе стране осовине вода.  

У непосредном заштитном појасу далековда и НН мреже нису дозвољени: изградња објеката 
осим инфраструктурних у складу са законом, садња дрвећа и жбуња са одраслом крошњом преко 5m, 
испади на објектима (надстрехе, терасе), коришћење грађевинских машина чији се  покретни део може 
наћи на растојању ближем од 3.0m од фазног проводника, коришћење система за заливање који могу 
створити млаз воде на растојању мањем од 3.0m од фазног проводника. 

На графичком прилогу орјентационо су нанети заштитни појасеви и непосредни заштитни 
појасеви за далеководе 110kV, 35kV  и 10kV. За сваку грађевинску парцелу понаособ, преко које прелазе 
оба заштитна појаса, неопходно је геодетски снимити положај далековода и фазних проводника како би 
се у обједињеној процедури могле прецизно дефинисати грађевинске линије објеката и утврдити други 
услови за изградњу.  За изградњу у зони заштитних појаса далековода 110kV исцртане грађевинске 
линије нису обавезујуће, односно могуће је њихово повлачење ван заштитног појаса како би се избегла 
потреба израде Елабората утицаја и прибављање сагласности ЕМСа. 
 
 

Документација од значаја за израду плана: 

Услови Услови за израду Плана генералне регулације Љубовија издати од ЈП„Србијагас“ Нови Сад 
(бр.06-07/24809 од 24.11.2021. даље у тексту – услови Србијагаса)  

У обухвату предметног плана, у надлежности ЈП „Србијагас“ не постоји изграђена гасоводна мрежа 
или објекти и сходно томе ЈП „Србијагас“ нема посебних услова са становишта прописане заштите 
изграђене гасоводне мреже. 

На делу предметне локације, као стечена урбанистичка обавеза предвиђена је изградња: 
- дистрибутивне гасоводне мреже  од челичних цеви, максималног радног притиска (МОР) 16bar (ПГР 

Љубовија 2014.), 
- три мернорегулационе станице (МРС) (ПГР Љубовија 2014.год.),  
- дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви МОП 4bar (ПГР Љубовија 2014.год.). 

Од горе споменуте дистрибутивне гасоводне мреже од челичних цеви МОР 16bar, у 
регулационом појасу постојећих и планираних саобраћајница , у јавном земљишту, у зеленим 
површинама или тротоараима, према свим блоковима (индустрија, производња, котларнице..) 
планирати деонице дистрибутивне гасоводне мреже од челичних цеви МОР 16bar за потребе 
снабдевања природним гасом већих потрошача, као и до локација предвиђених за мерно-регулационе 
станице. Ови потрошачи би се снабдевали природним гасом прикључењем на сопствене мерно-

II 1.5.6.  ГАСИФИКАЦИЈА 
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регулационе станице. Локације ових појединачних мернорегулационих станица биће дефинисане у 
поступку спровођења планског документа. 

Планом генералне регулације предвидети капацитет све три МРС до 6000m3/h, као и јавне 
грађевинске парцеле за трајно изузимање за њихову изградњу  тако да се омогући снабдевање 
природним гасом потенцијалних потрошача како насељеног места Љубовија тако и свих осталих 
насељених места на територији општине  Љубовија, ван граница предметног плана. 

Планиране мернорегулационе станице морају имати приступ минималне ширине 3m и 
прикључак на електро и Тк мрежу. 

У текстуалном делу предметног плана предвидети дистрибутивну гасоводну мрежу од 
полиетиленских цеви МОР 4bar. Дистрибутивну гасоводну мрежу од полиетиленских цеви предвидети 
имајући у виду густину и намену постојећих и планираних објеката. Дистрибутинву гасоводну мрежу 
планирати у регулационом појасу саобраћајница, у јавном  земљишту, у зеленим површинама или 
тротоарима , са једне или обе стране саобраћајнице, зависно од потенцијалних потрошача, тако да се 
омогући једноставно прикључење на дистрибутивни гасовод. 

Трасе планираних гасовода синхорнизовати са осталим инфраструктурним водовима. 
У текстуалном делу предвидети изградњу гасних прикључака од места прикључења на 

дистрибутивну гасоводну мрежу МОР 4bar до објеката будућих потрошача и мернорегулационих 
станица или регулационих станица и мерних сетова (у складу са планираним начином потрошње гаса) 
за предметне делове стамбено-пословних објеката, тако да сваки власник просторне целине (стамбене 
или пословне) има посебно мерење потрошње гаса. 

При избору траса планираних гасовода мора се осигурати безбедан и поуздан рад 
дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја 
околине на гасовод и гасовода на околину. 

При избору траса гасовода мора се осигурати: 
1. да гасовод не угрожава постојеће и планиране објекте и планирану намену коришћења  

земљишта у складу са планским документима; 
2. рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине; 
3. испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са 

посебним прописима; 
4. усклађеност са геотехничким захтевима. 

Потребно је при изради плана поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација а у 
складу са: 

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar („Сл.гласник РС“, бр. 086/2015) и 

- Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката датим у наставку. 
 

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката 

1. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16bar 

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 3m. 

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине 
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод 
коловоза и сл.). 

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0.8m. 
Mинимална висина надслоја у односу на укупан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице 

цеви до горње коте тротоара) је 1.0m. 
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Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом 
у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60˚. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћјницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећње утврди да је то могуће, износи 1.35m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну 
цев, износи 1.0m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то 
могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без примене посебнне механичке заштите ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, с тим да 
минимална дубина укопавања од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције пута у 
том случају износи 1.35m, a све у складу са условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са железничком пругом  минимална висина надслоја од горње 
ивице коловоза до горње ивице прага железничке пруге износи 1.5m. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице цеви до дна регулисаних корита водених токова износи 1.0m, односно приликом укрштања 
гасовода са нерегулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до 
дна нерегулисаних корита водених токова износи 1.5m. 

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar. 

Mинимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10bar 
˂MOP≤16bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима при укрштању и при 
парлелном вођењу су: 

- гасоводи међусобно : 0.2m и 0.6m; 
- од гасовода до водовода и канализације: 0.2m и 0.4m; 
- од гасовода до вреловода и топловода: 0.3m и 0.5m; 
- од гасовода до проходних канала вреловода и топловода: 0.5m и 1.0m; 
- од гасовода до ниско и високонапонских ел. каблова: 0.3m и 0.6m; 
- од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова: 0.3m и 0.5m; 
- од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида: 0.2m и 0.6m; 
- од гасовода до шахтова и канала: 0.2m и 0.6m; 
 

Mинимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10bar 
˂MOP≤16bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима за које укрштање није 
дозвољено, а при  паралелном вођењу су:  

- од гасовода до габарита резервоара и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова: 5.0m; 

- од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење  запаљивих и горивних 
течности у зависности од  укупног капацитета : до 3m3 -  3.0m, од 3m3 до 100m3 – 6.0m  и преко 
100m3 – 15.0m;   

- од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова у 
зависности од укупног капацитета:  до највише 10m3 -  5.0m, од 10m3 до највише 60m3 – 10.0m  и 
преко 60m3 – 15.0m;   

- од гасовода до високог зеленила: 1.5m; 
Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. 
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 
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Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додтане мере ради спречавања евентуалног продора 
гаса у канализацију. 
 

2. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС, и РС од стамбених објеката и објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи су:  

 MOР на  улазу 
капацитет m3/h МОР≤4bar 4bar˂МОР≤10bar 10bar˂МОР≤16bar 

до 160 уз објекат (отвори на 
објекту морају бити ван 

зона опасности) 

3m или уз објекат       
(на зид или према зиду 

без отвора) 

5m или уз објекат       
(на зид или према зиду 

без отвора) 
од 161 до 1500 3m или уз објекат       

(на зид или према зиду 
без отвора) 

5m или уз објекат       
(на зид или према зиду 

без отвора) 

8m 

од 1501 до 6000 5m 8m 10m 
подземне станице 1m 2m 3m 

Растојања из табеле се мере од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС 
 Минимална хоризонтална растојања МРС, МС, и РС од других објеката су:  

Објекат 
 

MOР на  улазу 
МОР≤4ba

r 
4bar˂МО
Р≤10bar 

10bar˂МОР
≤16bar 

железничка или трамвајска пруга 10m 15m 15m 
коловоз градских саобраћајница 3m 5m 8m 
локални пут 3m 5m 8m 
државни пут осим аутопута 8m 8m 8m 
аутопут 15m 15m 15m 
интерне саобраћајнице 3m 3m 3m 
јавна шеталишта 3m 5m 8m 
извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10m 12m 15m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивних течности и  
запаљивих гасова 

10m 12m 15m 

трансформатоска станица 10m 12m 15m 
надземни електро водови 0bar˂МОР≤16bar 

1kV≥U висина стуба +3m* 
1kV˂U≤110k

V 
висина стуба +3m**

*    али не мање од 10m 
**  али не мање од 15m. Ово растојање се може смањити на 8m за водове код којих је 
изолација вода  
     механички и електрични појачана 

Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских пруга мери се 
од ближе ивице шине, а растојање од јавних путева се мери од ивице коловоза. 
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За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се мери од 
зида објекта. 

 
3. Дистрибутивни гасовод од полиетелинских цеви МОР 4bar:  

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1m. 
При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине 

надслоја у односу на укопани гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод 
коловоза и сл.). Минимална висина надслоја у односу на укопани гасовод у зеленој површини је 0.8m. 
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до 
горње коте тротоара) је  1.0m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама и пругама, оса гасовода је по правилу под 
правим углом у односу на осу саобраћајнице или пруге. Уколико то није могуће извести дозвољена су 
одступања до угла од 60˚. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1.35m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у 
заштитну цев, износи 1.0m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди 
да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајнице се врши без примене посебне механичке заштите ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, с тим да 
минимална дубина укопавања од горе ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције пута у том 
случају износи 1.35m, а све у складу са условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са железничком пругом минимална висина надслоја од горње 
ивице гасовода до горње ивице прага железничке пруге износи 1.5m. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице цеви до дна регулисаних корита водених токова износи 1.0m, односно приликом укрштања 
гасовода са нерегулисаним воденим токовима минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до 
дна нерегулисаних корита водених токова износи 1.5m. 

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar. 

Mинимална дозвољена растојања спољне ивице подземних полиетиленских  гасовода 
MOP≤4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима при укрштању и при парлелном 
вођењу су: 

- гасоводи међусобно: 0.2m и 0.4m; 
- од гасовода до водовода и канализације: 0.2m и 0.4m; 
- од гасовода до вреловода и топловода: 0.3m и 0.5m; 
- од гасовода до проходних канала вреловода и топловода: 0.5m и 1.0m; 
- од гасовода до ниско и високонапонских ел. каблова: 0.2m и 0.4m; 
- од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова: 0.2m и 0.4m; 
- од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида: 0.2m и 0.6m; 
- од гасовода до шахтова и канала: 0.2m и 0.3m; 

Mинимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10bar 
˂MOP≤16bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима за које укрштање није 
дозвољено, а при  паралелном вођењу су:  
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- од гасовода до габарита резервоара и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 
спортских ваздухоплова: 5.0m; 

- од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење  запаљивих и 
горивних течности у зависности од  укупног капацитета : до 3m3 -  3.0m, од 3m3 до 100m3 – 
6.0m  и преко 100m3 – 15.0m;   

- од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова 
у зависности од укупног капацитета:  до највише 10m3 -  5.0m, од 10m3 до највише 60m3 – 
10.0m  и преко 60m3 – 15.0m;   

- од гасовода до високог зеленила: 1.5m; 
Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. 
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 

поставити испод , неопходно је применити додтане мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 
канализацију. 

4. Минимална хоризонтална растојања подземних челичних гасовода МОР16bar и МОР4bar 
од надземне електомреже и стубова далековода су:  

Називни напон Минимално растојање (m) 
при укрштању при паралелном вођењу 

1kV≥U 1 1 

1kV˂U≤20kV 2 2 

20kV˂U≤35kV 5 10 
35kV˂U 10 15 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода. 
Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања. 

Постојеће стање гасоводне мреже 
У обухвату плана генералне регулације нема изграђене гасоводне мреже. 

 
Планирано стање гасоводне мреже 

Решење гасификације урађено је у складу са наведним условима Србијагаса. Претходни услов 
за изградњу гасоводне мреже је изградња магистралног гасовода 50bar до насеља Љубовија  и главне 
мерно-регулационе станице. Ти објекти су укупно ван обухвата плана генералне регулације, за њих 
постоји или ће бити израђена планска и урбанистичко-техничка документација. 

Гасификацију насеља у обухвату плана генералне регулације планирати и извести у свему у 
складу са наведеним условима Србијагаса. 

На графичком прилогу дефинисане су три наменске, грађевинске парцеле у јавној намени за 
изградњу мерно-регулационих станица (МРС1, МРС2 и МРС3) капацитета до 6000m3/h, max16/max4 bar. 
Такође су опредељени коридори и правци за изградњу подземних челичних гасовода max 16bar, 
односно деоница тих гасовода преко обухвата плана, од ГМРС до појединачних мерно регулационих 
станица.  Обзиром да трасе постојећих подземних инсталација (водоводне и канализационе мреже, 
подземних електро и телекомуникационих каблова) нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар 
непокретности (све нанете орјентационо на графичким прилозима), за изградњу челичних гасовода и 
мерно-регулационих станица неопходна је израда урбанистичких пројеката (пројекта). Урбанистичким 
пројектима се могу кориговати трасе или определити нове и додатне трасе за изградњу челичних 
гасовода до, евентуалних, нових корисника, са новим мерно-регулационим станицама. 

Од новопланираних МРС до потенцијалних потрошача на укупном обухвату плана, предвиђена 
је изградња подземне дистрибутивне гасоводне мреже, полиетиленским цевима са природним гасом 
под притиском од max4 bar.   У том смислу, на графичком прилогу су опредељени одговарајући 
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коридори. Из истих разлога као за челичне гасоводе, за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже 
(ДГМ) до 4bar  неопходна је израда урбанистичких пројеката.  У складу са топологијом мреже, 
очекиваном расподелом потрошње и одговарајућим хидрауличким прорачунима, урбанистичким 
пројектима ће бити дефинисани пречници цеви по улицама, а коридори са графичког прилога могу бити 
кориговани и допуњени. 

Дистрибутивни гасовод је планиран по земљишту у јавној намени, а могућа је и изградња по 
осталом грађевинском земљишту (посебно деоница уз државни пут Iб реда бр.28, обзиром на 
попуњеност тротоара другим подземним и надземним инсталацијама) уз решавање имовинско-правних 
питања у складу са Законом. 

Изградњи гасоводне мреже у насељу мора претходити одлука СО Љубовије о надлежном 
енергетском субјекту. 

Ископ рова за подземну челичну и полиетиленску гасоводну мрежу мора бити ручни и опрезан и 
мора му претходити обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ 
Службе за катастар или предузећа са одговарајућим овлашћењем РГЗ. Радовима на ископу и на 
изградњи гасовода треба да присуствују овлашћена лица из јавних предузећа и јавних комуналних 
предузећа која поседују и одржавају подзмне инсталације и инфраструктуре. Пре затрпавања ровова 
трасе цеви и дубине полагања уснимити код поменуте службе за катастар. Генерално, у зонама 
коловоза саобраћајница и паркинга, гасоводне цеви се провлаче кроз  додатне заштитне цеви које се 
постављају тако да је горња ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.5m испод коте 
државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка. На парцелама државних путева у обухвату плана, 
подземни гасовод планирати и изградити у складу са условима ЈП „Путеви Србије“, прибављеним за 
потребе израде плана генералне регулације (бр.606-04 од 18.04.2022.год). 

Изградњу гасовода у зони водотока (по конструкцији моста, прекопавањем дна водотока) 
планирати и извести у складу са наведеним условима Србијагаса и у складу са условима ЈВП 
„Србијаводе“, прибављеним за потребе израде плана генералне регулације ( бр.5703 од 26.05.2022. 
год.).  Не планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже у викенд зони у Лоњину и, генерално, на 
водном земљишту (осим при укрштању). 
 
 
 

У обухвату плана нема изграђеног система даљинског грејања, а присутан је већи број 
интерних система са котларницама. Нове котларнице планирати са обновљивим изворима топлотне 
енергије и са природним гасом (по гасификацији насеља). За евентуални дистрибутивни систем 
неопходна је одговарајућа одлука СО Љубовија о енергетском субјекту. 
 
 
 

Документација од значаја за израду плана 

1.Услови и подаци за израду Плана генералне регулације Љубовија издати од Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Одељења за планирање и изградњу мреже Шабац 
(бр.Д209-67723/1 од 21.03.2022. даље у тексту – услови Телекома)  

На основу захтева обрађивача бр.2967-04/1 од 18.02.20022. којим се траже услови и подаци за 
израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовија, „Телеком Србија“ И.Ј. „Шабац“  
доставља податке и одређује мере заштите  постојећих ТК објеката.     

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих Тк објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања 

II 1.5.7.  ТОПЛИФИКАЦИЈА 

II 1.5.8.  ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
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телекомуникационог саобраћаја. Мора бити обезбеђен адекватан приступ постојећим Тк 
објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“ 
ИЈ „Шабац“ (контакт телефон и овлашћено лице наведени и оригиналу ових услова, а који је 
приложен у документационом делу елабората), извршити индентификацију и обележавање трасе 
постојећих подземних  каблова  у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова 
и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и 
евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

3. Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са 
дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих Тк објеката и каблова.  

4. Заштиту и обезбеђење постојећих  објеката „Телеком Србије“ и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова. Такође је неопходно предузети све потребне и 
одговарајуће мере  предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања 
механичке стабилности и техничке исправности Тк објеката и каблова; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих Тк објеката  и каблова  вршити искључиво 
ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера  заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

6. У случају евентуалног оштећња постојећих Тк  објеката и каблова или прекида 
телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да  
предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове 
санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију 
предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у  обавези да промене пријави и затражи 
измену услова; 

8. Ови  услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавзено је подношње 
захтева за обнову услова. 
Прилог уз услове је дигитални приказ (DWG) телекомуникационе инфраструктуре на плану који је 
доставио обрађивач.       

2.Услови мобилног оператера „А1“ Србија д.о.о.,Београд, од значаја за израду Плана генералне 
регулације Љубовија  (бр.01.11.2021.год, даље у тексту – услови А1)  

На основу захтева обрађивача бр.2967-03/4 од 21.10.20021. за доставу података од занчаја за 
израду плана генералне регулације Љубовија достављамо Вам информацију да мобилни оператер 
 А1  Србија д.о.о. Београд у предметној зони: 

- има једну постојећу базну станицу GSM/UMTS  и MW мреже и то гостујућу на постојећим стубу 
Теленор-а/Цетин. Ова БС је ван обухвата тако да се доставља само као информација: 

   код: BA1210_01,  име: SA_Ljubovija, longitude: 19˚21'55.5''E, latitude 44˚11'31.4''N, alt: 321m 

- има једну планирану базну станицу GSM/UMTS  и MW мреже у предметној зони: 
        код: BA1439,  име: SA_Ljubovija_centar, long: 19˚22'34.14''E, lat. 44˚11'19.7''N, alt: 180m, на крову. 

Постојеће стање телекомуникационе  мреже 

У наменском објекту у улици Војводе Мишића (бр.61 и 62) је дигитална телефонска центра АТЦ 
„Љубовија“ која је оптичким кабловима ка Малом Зворнику, Бајиној Башти и ка Крупњу повезана у 
јединствен телекомуникациони систем Републике Србије. На реону АТЦ је укупан обухват плана 
детаљне регулације, осим насеља Лоњин који има сопствени комутациони уређај. 

Телекомуникациона мрежа је доминантно подземна. Прикључци објеката у центру насеља 
Љубовија и у индустријској зони су подземним Тк кабловима, а за преостали део обухвата, отцепи са 
подземне Тк мреже излазе на бетонске стубове (ваздушне изводе) и прикључци објеката су 
реализовани као ваздушни. Постоји, у мањем обиму, и ваздушна Тк мрежа по периферијама насеља. 
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Комутациони уређај mini IP-AN „Лоњин“ има једно кабловско подручје, а АТЦ „Љубовија“ три (1, 2 
и 2а). Децентрализација и дигитализација се интензивно спроводе у  последњих десет година. 

Трасе подземних телекомуникационих каблова нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар и 
на графичком прилогу су нанете орјентационо, на основу података о изведеном стању а који су 
прибављени од Телекома. Исто се односи и на положај Тк извода.  

У централном делу насеља Љубовија изведена је Тк кабловска канализација. Орјентациони 
положај окана, нумера окана и број цеви представљени су на графичком прилогу. 

Поред наведеног, на графичком прилогу су дати положаји Тк извода (на стубовима, стубићим и у 
објектима) са  назаком нумерације и припадности кабловском подручју. Такође су, за један број оптичких 
и бакарних телекомуникационих каблова дати капацитети. 

Квалитет телекомуникационих услуга које су обезбеђене на обухвату плана је задовољавајући, 
обзиром да је посао на дигитализацији практично приведен крају. До објеката јавне намене и објеката 
колективног становања је изведена оптичка телекомуникациона мрежа. Са негативним предзнаком је 
уочено то да оптичка мрежа није изведена на укупном обухвату плана. 

мобилна телефонија 
У обухвату плана су две базне радио релејне станице оператера МТС Србија. Ван обухвата 

плана, у насељу Лоњин је базна радио-релејна станица Yettel-а на којој гостује и базна станица 
оператера „А1“. Покривеност сигналом 3G и 4G мреже је задовољавајућа, 5G мрежа не постоји. Положај 
базних станица је орјентационо представљен на графичком прилогу. 

кабловски дистрибутивни систем 
Кабловски дистрибутивни систем је изведен као ваздушни, по стубовима нисконапонске мреже и 

јавне расвете. Телеком дистрибуира кабловски сигнал по својој мрежи фиксне телефоније и оптичкој 
мрежи. 

 

Планирано стање телекомуникационе  мреже 
Планира се даља децентрализација мреже фиксне телефоније, укупна дигитализација, 

довођење оптичких телекомуникационих каблова до сваког корисника у обухвату плана како би се 
створила могућност универзалног сервиса. И то за више оператера са одговарајућим лиценцама. 

За изградњу нових комутационих уређаја и припадајућих кабловских подручја неопходно је 
израдити засебну урбанистичко-техничку документацију. 
На графичком прилогу су дефинисани коридори за изградњу подземне телекомуникационе мреже у 
новопланираним улицама, а Тк каблови се могу постављати и у ров са постојећим Тк кабловима и кроз 
слободне цеви Тк кабловске канализације. Пројектом за грађевинску дозволу могуће је кориговати 
предложене коридоре (допунити и изменити), на начин да се уваже положаји постојећих подземних 
инсталација и инфраструктура и да се не угрозе коридори који су планом резервисани за изградњу 
других инсталација. Пројектом ће бити дефинисани капацитети каблова и положаји извода. Уколико се 
исти планирају као ваздушни, имовинско-правна питања морају бити решавана у складу са Законом. То 
се односи и на деонице подземних Тк каблова које су планиране ван простора регулације улице. 
Измештање постојећих Тк стубова из зоне новопланираних коловоза и механичку заштиту подземних Тк 
каблова који су у зони новопланираних коловоза, могу реализовати искључиво екипе Телекома по 
процедури која је описана у условима Телекома. 

Подземни телекомуникациони каблови се, ван зоне кабловске канализације, полажу на дно 
земљаног рова дубине 0.8-1.0m, на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични 
штитници и траке за упозорење.  За изградњу оптичких каблова поставља се одговарајући број 
полиетиленских цеви PE 40mm . 

Ископ рова за Tк каблове и канализацију, ископ темеља за стубове ваздушне Тк мреже, у 
обувату плана мора бити ручни и опрезан и мора му претходити обележавање на терену траса 
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постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар или предузећа са одговарајућим 
овлашћењем РГЗ. Радовима на ископу и на изградњи каблова треба да присуствују овлашћена лица из 
јавних предузећа и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подзмне инсталације и 
инфраструктуре. Пре затрпавања ровова трасе каблова и цеви и дубине полагања уснимити код 
поменуте службе за катастар. Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и паркинга, каблови се 
провлаче кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња ивица на дубини од 1.1m од горње 
коте асвалтног застора (1.5m испод коте државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка. На парцелама 
државних путева у обухвату плана, подземне електроенергетске каблове планирати и изградити у 
складу са условима ЈП „Путеви Србије“, прибављеним за потребе израде плана генералне регулације 
(бр.606-04 од 18.04.2022.год). 

Изградњу подземних телекомуникационих каблова у зони  укрштања са водотоком планирати и 
извести у складу са наведеним условима ЕД Лозница и у складу са условима ЈВП „Србијаводе“ 
прибављеним за потребе израде плана генералне регулације ( бр.5703 од 26.05.2022. год.). Не планира 
се изградња мреже фиксне телефоније у викенд зони у Лоњину и, генерално, по водном земљишту уз 
реку Дрину. 
 
Мобилна телефонија 

Планира се ширење мреже базних радио-релејних станица постојећих и будућих оператера, у 
складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености сигналом грађевинских 
подручја и путних праваца. 

Постојеће базну станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама 
наредне генерације. Услуге интернета на мобилним телефонима и пратеће ИП услуге, све су траженије 
и очекује се и даљи пораст интересовања како код приватних лица тако и код пословних субјеката. 
Фаворизовати постављање антена различитих оператера на заједничким антенским стубовима.  

Нa пoдручjу плана генералне регулације, ван зона индивидуалног становања, мoгућe je 
пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje: 35m у зони 
грађевинског реона насеља и 50m ван грађевинског реона и у радним зонама. Кад сe aнтeнски стубoви 
пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшивати за више од 5m максималне 
вертикалне габарите објекта. 

За све базне станице одговaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину теба дoкaзати дa 
eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи. За базне радио станице мобилне 
телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се 
дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност 
висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове 
висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе 
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  

Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и 
културно историјских добара (проглашених и евидентираних) - у радијусу од 100m,  због заштите визуре 
насеља.  
 
Кабловски дистрибутивни систем 

Градити нове КДС на основу одговарајућих Одлука СО Љубовија и на основу накнадне 
урбанистичко-техничке документације. 

Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне 
расвете  и по стубовима Тк мреже, претходно обезбедити одговарајуће сагласности 
електродистрибутивног предузећа, ТЕЛЕКОМа и СО Љубовија. Потребно је испоштовати прописе који 
се односе на положај и удаљеност телекомуникационог од електроенергетског проводника и прописане 
висине проводника изнад коловоза саобраћајница. Није дозвољено постављање ваздушних  проводника 
КДС-а на стубове мешовитог вода (10+0.4)kV,  нити на стубове далековода 35kV и 110kV. 
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Подземни проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у коридоре за Тк 
каблове који су опредељени овим планом, у  заједнички ров са постојећим телекомуникациним 
кабловима, кроз постојећу и планирану Тк кабловску канализацију уз сагласност Предузећа за 
телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд ИЈ "Шабац". Услови за изградњу подземног КДС-а 
идентични су претходно наведеним условима за изградњу подземних телекомуникационх каблова. 
 
 
 

У склaду сa Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015.г. („Сл. гласник РС“, број 
44/05), пoтрeбнo je одређене пoтрeбе зa eнeргиjoм oбeзбeдити из oбнoвљивих извора.  

У складу са потенцијалима подручја, као обновљиви извори енергије могу се користити: 
биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и енергија ветра. На пољопривредном 
земљишту и у зонама руралног становања је дозвољена изградња енергана на биогас из отпада из 
сточне производње. 

Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 
31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) дефинисани су услови за грађење електроенергетских објеката за 
производњу, трансформацију и пренос електричне енергије. Постављање објеката је дефинисано 
Законом о планирању који важи у време израде плана, а уколико дође до промене, примењиваће се 
нови законски прописи и акти без измене плана.  

 
 

  
 На целокупној територији општине Љубовија не постоји јединствени систем међусобно 
повезаних и уређених зелених површина. У насељу је очигледан и недостатак дрвореда који постоји 
само у делу Карађорђеве улице. Такође, не постоји уређено заштитно зеленило, што је веома значајно 
ако се има у воду присуство магистралног пута и његова позиција у односу на насеље и стамбене зоне. 
 Развој зелених површина се заснива на формирању система зелених површина за цело 
подручје насеља који се састоји од: 

- Дисперзивно распоређених зелених површина јавне намене (постојећих и планираних); 
- Планом обавезујућих зелених површина унутар сваке појединачне парцеле; 
- Очувања постојећих шумских подручја; 
- Преуређивање у зонама шетлишта дуж регулисаних водотокова; 
- Озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама. 

 
Зелене површине јавне намене се уређују декоративним биљем, у складу са хортикултурним 

пројектом, у оквиру којих је дозвољено и пожељно постављање (у складу са простоним могућностима) 
урбаног мобилијара, фонтана, мањих спортских и дечјих игралишта. 

Унутар блоковско зеленило се максимално чува у постојећем обиму и уређује се декоративним 
врстама. Можже се умањити само на рачун изградње дечјих игралишта и малих спортских терена. 

Спортско-рекреативне површине морају имати минимално 30% незастртих зелених површина у 
које се могу убројати и травнати спортски терени. 

Школске установе и обданишта: уређење зелених површина у оквиру образовних установа 
треба уредити примерено намени објеката, декоративним врстама и довољном количином зеленила. 

Зеленило у оквиру гробља: око гробља је потребно посадити минимално дрвореде колико 
простор дозвољава и у оквиру планираног проширења површине гробља потребно је планирати 
осмишљену садњу дрвореда. 

Шумске површине: Под шумама се подразумева земљиште површине преко 5 ари које је 
обрасло шумским дрвећем. Шуме у јавној својини не постоје у обухвату плана, има у фрагментима 

II 1.5.9.  ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

II 1.5.10.  СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
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приватних шума, које немају економски, а ни естетски значај за становнике насеља. Шумама у 
приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама.  

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). 

Зелене површине унутар појединачних парцела: Правилима грађења је дефинисан потребан 
проценат зеленила за индивидуалне парцеле у складу са зонама у којима се оне налазе. 
 При озелењавању површина јавне намене дати предност аутохтоним врстама (мин. 50% врста) 
које су прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Могуће је користити егзоте за које 
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, а при томе нису инвазивне, и одређени 
проценат пажљиво одабраних зимзелених (четинарских врста). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте 
у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia 
pseudoacacia (багрем), Ailantus altissima (кисело дрво), Fraxanius pennsylvanica (пенсилвански јасен), 
Fraxinus americana (амерички јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисти 
или сибирски брест), Prunus padus(сремза), Prunus serotina (касна сремза). 

На зеленим површинама јавне намене није дозвољено: планирање сталних објеката у занатске, 
туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање биљног материјала и узнемиравање и 
убијање животиња које их настањују; пуштање кућних љубимаца осим у деловима који су за то 
предвиђени; одлагање грађевинског и др. материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже, 
отпадака и сл; ложење ватре, кретање и паркирање возила ван места предвиђених за то. 

Планом су предвиђене зелене површине уз речна корита, а правилима грађења су дефинисани 
услови за формирање зелених површина у оквиру парцела које тангирају речне токове ради очувања и 
задржавања крајречне вегетације. 

 

 
За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима 

у новим стамбеним, радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће 
техничке документације, у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са 
упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној 
подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних 
саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања од 3,5m за једносмерни и 6m за двосмерни 
саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8,6x2,5x3,5m и осовинским притиском од 10t. 

Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким 
армирано-бетонским зидовима, живом оградом и сл.  

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба 
дефинисати потребан број нових контејнера и њихову локацију. Услови за организовање контејнерских 
места су идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се препоручује да се на 
контејнерским местима врши и селектовање отпада (посебни контејнери за папир, стакло и сл.). У 
сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног 
смећа, а у складу са условима заштите животне средине. 
 
 
 
 
 У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 

II 1.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

II 1.5.11.  СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
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 За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно да има 
обезбеђен приступ на површину јавне намене – саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће 
користити у складу са законским одредбама и у случајевима затеченог стања. Уз службеност приступа, 
уједно је потребно обезбедити и службеност изградње инфраструктурних мрежа неопходних за 
функционисање објекта. 
 За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљености према 
табели која следи.  
 
Табела 11: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне дозволе 
Типичне градске зоне Минимални степен комуналне опремљености 
Становање Приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 

(односно бунар пијаће воде до изградње 
водовода), канализација (односно непропусна 
септичка јама до изградње канализације) 

Индустрија и производња, комерцијалне 
делатности 

Приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; обавеза условљавања изградње 
уређаја за пречишћавање отпадних вода за 
произвођаче који их имају у технолошком 
поступку 

Јавне и комуналне делатности Објекти: приступна саобраћајница, ел. енегија, 
водовод, канализација;  
Површине: пре изградње партерних површина 
комуналне намене сви планирани објекти и 
мреже инфраструктуре морају бити постављени 

Спортско рекреативне површине Објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, 
водовод, канализација 
Површине: пре изградње партерних површина 
јавне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени 

Јавни објекти Објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, 
водовод, канализација 
Површине: пре изградње партерних површина 
јавне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени 

Верски објекти Ел. енергија  
 
 
 

 
 

Према Решењу о условима заштите природе (03 број 021-81/2) од 17.02.2022.године, које је 
доставио Завод за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода, установљено је да у обухвату предметног подручја нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки 
значајних подручја еколошке мреже Републике Србије. Дрина са приобалним појасем у природном и 
блиско-природном стању је међународни еколошки коридор еколошке мреже РС, а предеони елементи 
унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, 
живице и сл.) и река Љубовиђа у границама Плана, имају улогу локалних еколошких коридора 
еколошке мреже РС, утврђених Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010). 

II 1.7.ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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Имајући у виду наведене податке, Завод за заштиту природе је дефинисао услове за израду 
ПГР за насељено место Љубовија: 

1. Намену површина одредити у складу са потребама, општим интересом и наменама одређеним 
Просторним планом општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, бр. 4/12), као и 
могућностима које пружају природни и створени чиниоци, а у складу са постављеним 
циљевима. 

2. Приликом израде Плана: 
- сагледати све аспекте простора у циљу остваривања локалних потреба и интереса и утврдити 
ограничења и могућности за уређење; 
- усагласити просторно – функционалну матрицу планског обухвата са капацитетима средине; 
- подићи ниво урбанитета и омогућити: активирање и стављање у функцију неизграђеног 
грађевинског земљишта, рационално коришћење расположивог земљишног фонда, услове за 
опремање и уређење простора. 

3. Приликом планирања намене површина, зонирати функционално различите намене, груписати 
компатибилне садржаје и активности на грађевинском земљишту и раздвојити функције, зоне и 
објекте који се међусобно угрожавају одређивањем неопходних заштита растојања; 

4. Проценити и дефинисати нове (реалне) капацитете у односу на постојеће у погледу 
инфраструктурне опремљености и степена изграђености простора. Параметре за изградњу 
прилагодити капацитетима предметног подручја природним вредностима и реалним 
могућностима за инфраструктурну опремљеност; 

5. Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње којима се 
одређују величина, облик, површина и начин уређења грађевинске парцеле, регулационе и 
грађевинске линије, правила изградње, одређивање положаја, висине и спољног изгледа 
објеката и друга правила изградње; 

6. Подстицати традиционалне облике коришћења земљишта, регулацију грађења и уређивање 
простора у складу са карактером предела и традицијом грађења, усклађивање изградње 
инфраструктурних коридора и објеката са карактером и капацитетом предела; 

7. Очувати пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције остатака шума, 
ораница, башта, воћњака и травних површина унутар насеља; 

8. Пренамену пољопривредног у грађевинско земљиште вршити у складу са важећим прописима 
(Законом о пољопривредном земљишту и Законом о планирању и изградњи); 

9. Укупну процентуалну заступљеност слободних зелених површина максимално задржати, уз 
могућност другачијег просторног распоређивања. Планирати повећање процента зелених 
површина, као и очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре 
(појединачна стабла, као и групе стабала) у циљу очувања и унапређења животне средине, а у 
интеракцији са наменом простора; 

10. Приликом озелењавања простора, предност дати аутохроним врстама (минимално 50% врста), 
отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Као декоративне врсте 
могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том 
нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су 
Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia 
pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), 
Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus 
pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза); 

11. У границама Плана уз реку Дрину и Љубовиђу предвидети очување и задржавање крајречне 
вегетације; 

12. Очувати приобалну вегетацију на вештачком језеру у насељу Дубоко, у циљу очувања 
станишта за врсту главати мрмољак Triturus carnifex; 

13. Планом предвидети забрану сече стабала са гнездима птица које се гнезде колонијално уз 
Дрину (велики вранац Phalacrocorax carbo и сива чапља Ardea cinerea); 

14. Планом предвидети очување активних гнезда птица, са јајима или младунцима, односно 
привремено обустављање свих активнсоти које доводе до угрожавања легала и одраслих птица 
у периодима гнежђења од априла до јуна; 

15. Забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих 
врста; 
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16. Стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређивању биодиверзитета; 

17. Планирањем намена површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити 
природне и полуприродне елементе коридора у складу да предеоним и вегетацијским 
карактеристикама подручја; 

18. Забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 
функционалност коридора; 

19. Унапредити еколошке коридоре унутар грађевинских подручја успостављањем континуитета 
зелених површина чија структура и намена подржава функције коридора; 

20. На местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који 
формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за 
неометано кретање дивљих врста; 

21. Предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и санација свих 
облика загађивања; 

22. Изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директрно 
везана за воду на растојању мањем од 50m од обале вода, односно линије средњег водостаја 
водотока; 

23. Уколико План предвиђа вађење речних наноса из Дрине, предвидети обавезно прибављање 
услова заштите природе од Завода за заштиту природе Србије, у складу са чл. 9. Закона о 
заштити природе; 

24. Планом дефинисати да уколико се током планираних радова наиђе на геолошко-
палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, сходно Закону о заштити природе извођач је дужан да обавести 
Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро 
не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

 
Река Дрина, укључујући и део у границама Плана, се налази у оквиру потенцијалног Натура 

2000 подручја „Дрина“. Врсте које су идентификовале подручје као потенцијално Натура 2000 у 
сегменту Директиве о стаништима су две врсте риба – младица Hucho hucho и плотица Rutilus pigus 
(Rutilus pigus virgo). 

План је дефинисан у складу са наведеним мерама заштите. 
 

 

У току израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија је прибављено 
Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Плана 
генералне регулације Љубовија, бр. 701-04 од 14.03.2022. године од Завода за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ . На територији обухвата плана налазе се следећи археолошки локалитети, 
евидентирана културна добра и вредни објекти градитељског наслеђа. 

 АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ: 
 
ЛОЊИН 

 Lj/52 – лок. Крст – средњовековно (старосрпско) гробље 
Недалеко од улаза у село од Зворника са леве стране на брду било је некад старо гробље са 
положеним каменим плочама. Није позната прецизна локација гробља. 

 Lj/53 – лок. Крш – средњовековно (старосрпско) насеље 
На излазу из села са леве стране пута према Љубовији изнад некадашњег каменолома у потесу Крш 
изоравани темељи кућа од камена и покретни налази (грнчарија и др.) 
 
ЉУБОВИЈА 

 Lj/30 – лок. Јабучје – средњовековно (старосрпско) гробље 
При ушћу Љубовије у Дрину, испод Љубовије, некадашње гробље. 

II 1.7.2. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА, СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И 
АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА
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ДОЊА БУКОВИЦА 

 Lj/12 – лок. Мраморје – средњовековно (старосрпско) гробље 
Са леве стране пута Љубовије ка Рогачици, у непосредној близини места где Јевремовића поток 
прелази преко пута. Изнад самог пута на коси која пада према путу некад је било гробље. 

 Lj/27 – лок. Кашице – средњовековно (старосрпско) гробље 
У дринском пољу у потесу Кашице, око 3km југоисточно од Љубовије, налази се уништено гробље. 
Власник имања често је ископавао људске скелете. 
 
Табела 12: Археолошки локалитети у насељу Љубовија 
Број 
локалитета/ 
место 

Назив/ 
Хронолошка 
припадност/ Период 

Врста локалитета/ 
Класа локалитета 

Површина локалитета/ 
Напомена 

583 
Лоњин 

Гробље 
II миленијум п.н.е. 
бронзано доба 

некропола са тумулима/ 
некропола 

0,5 

271 
Лоњин 

Градина-Микуљак 
позна антика 

спекулум/ 
војна инфраструктура 

0,2 

273 
Љубовија 

Љубовија 
позна антика 

налази у секундарном 
контексту/  
дислоцирани налази 

0,1/ 6 натписа  

272 
Љубовија 

Двориште 
позна антика 

спекулум/ 
војна инфраструктура 

0,1 

280 
Доња Буковица 

Немић 
4 в.н.е. 
позна антика 

бенефицијарна станица/ 
војна инфраструктура  

0,5 

281 
Доња Буковица 

Окановићи 
3 в.н.е. 
позна антика 

некропола/ 
дислоцирани налази 

0,2/ споменик са 
педставом Атиса, није 
прецизно лоциран 

774 
Доња Љубовиђа 

Мраморје 
позни средњи век 

некропола са стећцима/ 
културно место 

0/ Десет грубо отесаних 
стећака, који су уништени 
почетком 20 века. 

775 
Доња Љубовиђа 

Римско гробље, школа 
позни средњи век 

црква/ културно место 0/ Поред школе се налазе 
остаци старе цркве и 
некрополе са стећцима. 
Временом су стећци 
уништени и уклоњени. 

776 
Доња Љубовиђа 

Римско гробље, ливаде 
позни средњи век 

некропола са стећцима/ 
културно место 

0,5/ напомена: На имању 
Владимира 
Знатовљевића налазила 
се некропола са плочама, 
које су полупане. 

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ доставио је карту са приказаним археолошким 
локалитетима која се налази у документацији Плана. 
 

 ЕВИДЕНТИРАНА КУЛТУРНА ДОБРА 
1. Манастир Читлук, црква Св. Тројице је подигнута 1966. године на темељима старе цркве из 

1817. године. У цркви је иконостас стар преко једног века. 
2. Црква Св. Преображења Господњег у Љубовији из 1932-1939 године. – израђен Предлог за 

утврђивање за НКД и прослеђен Републичком заводу за заштиту споменика културе. 
 

 ВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
1. Кућа Филиповић Рада, село Доња Буковица 
2. Кућа Јаковљевић Драгана, село Доња Буковица 
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3. Кућа Јовановић Уроша, село Доња Буковица 
 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета су: 
- Уколико се накнадно открију археолошки локалитет, исти се не смеју уништавати и на њима 

вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања. 
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите 
(члан 110. Закона о културним добрима). 

- У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз поврћане 
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика 
културе „Ваљево“). 

- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm). 

- Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен (члан 109. ст. 1 Закона о културним добрима). 

- У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих 
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110. Закона о културним 
добрима). 

- Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у,на и у 
близини археолошких локалитета. 

- Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово 
уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту 
споменика културе „Ваљево“. 

- Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета. 
- Остаци старих рударских радова, окна и шљакишта не смеју се уништавати пре 

документовања, истраживања и узимања узорка шљаке од стране надлежне институције 
заштите (Завод за заштиту споменика културе Ваљево). 

- Правни основ примене Одредби Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94) је 
Евидентирање објеката сагласно члановима 27. и 29. (добра која уживају претходну заштиту – 
27. претходна заштита “ex legge”, 29. евидентирана добра). 

- НКД која се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у даљем тексту: 
културно добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за 
предузимање мера техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД сагласно 
одредбама Закона о културним добрима. 

- Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. 
У тренутку утврђивања евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од 
тог тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама. 

- Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере заштите 
се односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор. 

- Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу за све 
врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, 
санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе 
Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе 
надлежној Урбанистичкој служби како би она издала Акт о урбанистичким условима. 

- Власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да по 
добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту 
споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим 
условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 
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Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у 

оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља 
људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају еколошке конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. На основу анализе стања животне средине, 
просторних односа планског подручја са својим окружењем, планираних активности у планском 
подручју, процењених могућности негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних 
институција, утврђене су следеће мере заштите. 

 
Мере заштите вода 
Водним условима број 5703 од 26.05.2022. године, ЈВП „Србија воде“, Водопривредни центар 

„Сава – Дунав“ Нови Београд, одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку 
припреме и израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија. 

Предметни план израдити у складу са прописима који уређују израду планских докумената и 
усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

- Плански документ урадити у складу са важећим прописима и нормативима, с тим да предузеће 
које се бави израдом планске документације мора имати потврде о референцама и лиценцама 
за пројектанте.  

- Плански документ ускладити са важећом планском документацијом вишег реда – Просторни 
план општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, бр. 4/12), у даљем тексту ППО; 

- Приликом израде Плана и пратеће техничке документације водити рачуна о посредном или 
непосредном утицају на већ изграђеие водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и 
подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од 
подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити 
планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије ("Службени гласник РС", 
број 11/02), Просторним планом Републике Србијс ("Службени гласник РС", број 88/10) и 
Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. Године ("Службени 
гласник РС", број 3/17). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, 
заштита вода као и коришћењс вода; 

- За израду Планске и техничке документације извршити детаљно геодетско снимање целог 
простора за формирањеждтастарско - топографског плана у погодној размери. Сва потребна 
снимања урадити у апсолутним котама, а План приказати у државном координатном систему; 

- Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе за ангажовање земљишта на 
катастарским парцелама у зони обухвата ПГР-а; 

- Извршити анализу постојећег стања водоснабдевања (изворишта, капацитет система, 
дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.) и прогнозу будућих потреба 
за водом за плански период; 

- Планским документом предвидети техничко решење водоснабдевања свих корисника 
исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина 
ипротивпожарну заштиту (по количини и квалнтету), којим се обезбеђује функционална 
сигурност и поуздана употреба објеката; 

- Планским документом предвидети да се поставе уређаји и обезбеди стално и систематско 
регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета воде на водозахвату. 
Вода која се користи за пиће, санитарно - хигијенске потребе и купање, мора испуњавати 
услове у погледу здравствене исправности; 

- Одредити заштитни појас за подручја на којима се налазе или се планирају нова изворишта за 
снабдевање становништва водом, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који 
могу неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде 

II 1.7.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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(резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире зоне заштите изворишта), у складу са 
Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(„Сл. гласник РС“, број 92/08); 

- Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које моту настати (по очекиваним 
количинама и квалитету) и утврдити начин испуштања у реципијент. Предвидети изградњу 
сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода (санитарно - фекалних, 
атмосферских, технолошких...); 

- Планским документом дефинисати за све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, 
отпадне воде из планираних објеката, санитарно-фекалне и др.) прописно утврдити количине, 
дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних вода, који 
ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабраии реципијент; 

- Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина, које се евешуално 
могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебиим системом 
канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни 
предтретман) евакуисати у околне зелеие површине или јавну атмосферску каиализацију; 

- Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и 
евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску 
канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина 
извршити иа основу карактеристичних вредности интензитета падавина; 

- 3а све објекте за снабдевање зодом, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, 
извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати; 

- Санитарно - фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом канализације до јавне 
канализације или спровести до постројења за пречишћавање; 

- Планом дефинисати да се отпадне воде не могу упуштати у постојеће ретулисане н 
нерегулисане водотоке, ни у систем јавне канализације, без третмана и/или евентуалног 
предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом; 

- 3а сва индустријска постојења и насеља већа од 2000 ЕС прописати рокове за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода и/или израду Акционих планова за достизање 
прописаних параметара у складу са важећом законском регулативом; 

- Да се унутар предметног Плана предвиде кориодри и простор за изградњу водних објеката за 
сакупљање загађеиих вода - фекалних и индустријских (после предтретмана), њихов транзит 
главиим колекторима, сепаратног типа, до јавне канализације односно до централног 
Постојења за пречишћавање отпадних вода, објеката за диспозицију муља и објеката за 
испуштање пречићених вода у реципијент; 

- Планом предвидети успостављање обавезе мерења количина и испитивања квалитета 
отпадних вода које правна/физичка лица испуштају у реципијенте; 

- 4.20.3а делове обухвата плана где се не планира проширење јавног система канализације, 
предвидети постављање водонепропусних септичких јама, чије пражњење мора вршити 
надлежно комунално предузеће, уз обавезу транспорта отпадних вода из септичких јама до 
најближег постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент; 
 
Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: 
 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“ број 67/11 и 48/12 и 1/16); 
 Уредбе о граничним вредностима приорнтетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/14); 
 Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/14); 
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 Правилника о еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ број 74/11); 

 Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник РС“ број 
67/11); 

 Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08); 

 Прдвилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, број 33/16); 

 Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12 од 18.05.2012. 
године); 

 
 У оквиру подручја у обухвату Плана дати приказ врсте и количина свих отпадних материја и 

начин њиховог одлагања, као и наменско место за привремено складиштење; 
 Да се у оквиру простора у обухавту Плана прикажу евидентиране заштићене ббласти у складу 

са регистром заштићених области. Такође обухватити прописане забране, ограничења права и 
обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката, приликом утврђивања правила 
градње, коридора, траса, итд. 

 Дефинисати плавне зоне дуж водотокова у оквиру граница Плана и прописати услове градње 
на том земљишту у складу са чланом 23. Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10, 93/12, 
101/16, 95/18 и 95/18-др.закон)-(у даљем тексту: ЗОВ). 

 Водно земљиште се може користити на начин којим се неће штетно утицати на воде, приобални 
систем и ограничавању права других сходно члану 10. ЗОВ-а; 

 4.24.Обзиром да су границом Плана обухваћени постојећи и будући објекти који ће се налазити 
у зони водотокова, неопходно их је изградити у складу са одредбама члана 133. ЗОВ-а, 
односно: 
 Објекте је иеопходно градити ван водног земљишта, које је чланом 8. ЗОВ-а дефинисано као 

земљиште на коме сталио или повремено има воде. Водно земљиште текуће воде, у смислу 
овог закона, јесте корито за велику воду (простор који плави велика вода повратног периода 
једном у 100 година) и приобално земљиште. 

 Чланом 9. истог закона дефинисано је да је приобално земљиште појас земљишта 
непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и 
корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама у 
подручју незаштићеном од поплава до 10 m; 

 Планску документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I 
реда који доноси надлежно Министарство и Оперативним планом одбране од поплава за 
водотоке II реда, који уз претходно Мишљење ЈВП „Србијаводе“, доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе; 

 Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом и заштитним 
зеленилом у инундационом појасу водотока (корито за велику воду); 

 Инундационо подручје може се користити, без прибављених водних услова, само као пашњак 
или ливада; 

 Посебно је иедопустиво затварати протицајни профил због повећања површине грађевинског 
земљишта; 

 Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, 
да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину, зазор изнад 
нивоа меродавних. рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са важећим 
прописима; 
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 4.30.Обезбедити да се сакупљање, поновно искоришћавање и одлагање комуиалног отпада, 
врши у складу са за то предвиђеном законском регулативом, везаном за отпад и комуналне 
делатности, на бази потребних претходних истражних радова, стручно-техничких анализа, 
одговарајућих услова, сагласности и прописане техничке документације, уз обавезно 
обезбеђење заштите живота и здравља људи, режима површинских и подземних вода (у 
квалитативном и квантитативном смислу) и животне средине у целини; 

 Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних 
деривата, где се строго морају поштовати законски прописи који дефинишу активности њиховог 
складиштења и дистрибуције, у циљу заштите здравља људи, спречавања загађења 
површинских и подземних вода како у току редовног коришћења тако и у случају настанка 
акцидентних ситуација; 

 Неопходно је да подручја на којима су евидентиране појаве које указују на могућност настанка 
видљивих процеса ерозије (проширење већ започетих ерозионих процеса или примена 
недозвољеног начина коришћења земљишта) детаљно назначити на верификованој Карти 
ерозионих подручја насеља Љубовија; 

 Пописати парцеле на ерозионом подручју са потребним подацима: корисиик, површина, нагиб, 
иачин коришћења земљишта и остварен степен антиерозионог уређења парцеле; 

 Планом је неопходно обухватити јавно упознавање грађанства са прописаним мерама 
антиерозионих активности и забрана, о правима и обавезама корисника земљишта (о 
евентуалном умањењу прихода у новим антиерозионим условима газдовања парцелама). 
 

Мере заштите ваздуха 
  Заштита ваздуха подразумева ограничење/смањење емисија загађујућих материја и то: 

- Ограничавање емисија загађујућих материја из привредних постројења, саобраћаја и 
становања, развој система гасификације и топлификације, преструктурирање привреде према 
критеријумима заштите, појачану контролу рада котларница; подстицање енергетске 
ефикасности и рационално коришћење енергије у домаћинствима и привреди, дислоцирање 
загађивача; 

- Ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја ван насеља, 
применом интегралних заштитних мера на коридору путева, применом прописа и прибављање 
обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна (индустријска) постројења, као 
и промене у начину функционисања постојећих постројења, док се за нова постројења 
примењују најбоље доступне тхнологије (БАТ) и решења усклађена са прописима; 

- Коришћење алтернативних енергетских изора: сунчеве и геотермалне енергије, енергију 
биомасе и отпада. 

  Системско праћење квалитета ваздуха у општини не постоји, нити се налази у државној 
 мрежи  станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха под ингеренцијом Агенције за 
 заштиту животне средине Републике Србије. У циљу заштите ваздуха обавезно је: 

- Уградити уређаје за пречишћавање отпадних гасова и чврстих честица на сваком индустријском 
објекту, у оквиру радних зона, које их емитује. Ефикасност уређаја за пречишћавање 
емитованих гасова и прашине мора задовољити граничне вредности емисије које су прописане 
важећом законском регулативом. 

- Праћење квалитета ваздуха које се постиже мерењем емисије суспендованих гасова и 
суспендованих ПМ10 и ПМ2,5 честица. Мерење емисије и број и распоред мреже мерних места 
обезбеђује се на нивоу општине која доноси план праћења квалитета ваздуха, а на основу 
Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 
75/10 и 63/13). 
 

 Мере заштите земљишта 
Заштита земљишта остварује се: 

- Рационалним коришћењем грађевинског и пољопривредног земљишта; 
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- Ограничавањем ширења насеља и привредних делатности на квалитетним пољопривредним 
земљиштима, забраном изградње на пољоривредном земљишту од I до IV катастарске класе, 
као и пренамене пољопривредног земљишта у шумско, осим земљишта VII и VIII катастарске 
класе и у посебним случајевима када није могуће пронаћи алтернативне локације; 

- Коришћењем постојећег грађевинског фонда за нове делатности и намене када је то могуће, 
односно давање предности „brownfield“ уместо „greenfield“ инвестицијама. 
Заштита земљишта се остварује и планским управљањем отпадом у складу са Националном 

стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава загађење земљишта и други негативни утицаји на 
воде, ваздух, здравље и др. 

 
Заштита од буке и вибрација 
Дозвољени ниво буке у животној средини је предмет правилника и стандарда скоро свих 

земаља и изражава се у dB(А). Вредност дозвољеног нивоа разликује се за дан и ноћ, као и по томе да 
ли се прималац налази у затвореном простору (а извор изван њега), или су оба у истом простору. 

За човека који се налази у згради, а извор буке је изван ње, дозвољени ниво буке у згради не 
сме прећи 40 dB(А) преко дана и 35 dB(А) у току ноћи. Допуштени ниво буке по зонама дати су у Уредби 
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010). 

 
Мере управљања отпадом 
За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима 

у новим стамбеним, радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће 
техничке документације, у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са 
упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној 
подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних 
саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања од 3,5m за једносмерни и 6m за двосмерни 
саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8,6x2,5x3,5m и осовинским притиском од 10t. 

Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким 
армирано-бетонским зидовима, живом оградом и сл.  

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба 
дефинисати потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање контејнерских места 
су идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се препоручује да се на контејнерским 
местима врши и селектовање отпада (посебни контејнери за папир, стакло и сл.). У сарадњи са ЈКП 
могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу 
са условима заштите животне средине. 

 
Мера заштите подизањем заштитног зеленила у оквиру радних зона и заштитним 

појасевима 
На целокупној територији општине Љубовија не постоји јединствени систем међусобно 

повезаних и уређених зелених површина. У насељу је очигледан и недостатак дрвореда који постоји 
само у делу Карађорђеве улице. Такође, не постоји уређено заштитно зеленило, што је веома значајно 
ако се има у воду присуство магистралног пута и његова позиција у односу на насеље и стамбене зоне. 

Развој зелених површина се заснива на формирању система зелених површина за цело 
подручје насеља који се састоји од: 

Дисперзивно распоређених зелених површина јавне намене (постојећих и планираних); 
Планом обавезујућих зелених површина унутар сваке појединачне парцеле; 
 Очувања постојећих шумских подручја; 
 Преуређивање у зонама шетлишта дуж регулисаних водотокова; 
 Озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама. 
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Зелене површине јавне намене се уређују декоративним биљем, у складу са хортикултурним 

пројектом, у оквиру којих је дозвољено и пожељно постављање (у складу са простоним могућностима) 
урбаног мобилијара, фонтана, мањих спортских и дечјих игралишта. 

Унутар блоковско зеленило се максимално чува у постојећем обиму и уређује се декоративним 
врстама. Можже се умањити само на рачун изградње дечјих игралишта и малих спортских терена. 

Спортско-рекреативне површине морају имати минимално 30% незастртих зелених површина у 
које се могу убројати и травнати спортски терени. 

Школске установе и обданишта: уређење зелених површина у оквиру образовних установа 
треба уредити примерено намени објеката, декоративним врстама и довољном количином зеленила. 

Зеленило у оквиру гробља: око гробља је потребно посадити минимално дрвореде колико 
простор дозвољава и у оквиру планираног проширења површине гробља потребно је планирати 
осмишљену садњу дрвореда. 

Шумске површине:Под шумама се подразумева земљиште површине преко 5 ари које је 
обрасло шумским дрвећем. Шуме у јавној својини не постоје у обухвату плана, има у фрагментима 
приватних шума, које немају економски, а ни естетски значај за становнике насеља. Шумама у 
приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама. 

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). 

Зелене површине унутар појединачних парцела: Правилима грађења је дефинисан потребан 
проценат зеленила за индивидуалне парцеле у складу са зонама у којима се оне налазе. 

При озелењавању површина јавне намене дати предност аутохтоним врстама (мин. 50% врста) 
које су прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Могуће је користити егзоте за које 
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, а при томе нису инвазивне, и одређени 
проценат пажљиво одабраних зимзелених (четинарских врста). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте 
у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia 
pseudoacacia (багрем), Ailantus altissima (кисело дрво), Fraxanius pennsylvanica (пенсилвански јасен), 
Fraxinus americana (амерички јасен), Celtisoccidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисти 
или сибирски брест), Prunus padus(сремза), Prunus serotina (касна сремза). 

На зеленим површинама јавне намене није дозвољено: планирање сталних објеката у занатске, 
туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање биљног материјала и узнемиравање и 
убијање животиња које их настањују; пуштање кућних љубимаца осим у деловима који су за то 
предвиђени; одлагање грађевинског и др. материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже, 
отпадака и сл; ложење ватре, кретање и паркирање возила ван места предвиђених за то. 

Планом су предвиђене зелене површине уз речна корита, а правилима грађења су дефинисани 
услови за формирање зелених површина у оквиру парцела које тангирају речне токове ради очувања и 
задржавања крајречне вегетације. 

 
 

 
Министарство одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, у скалду 

са тачкама 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 
значаја за одбрану („Службени гласник РС“, бр. 85/15), је издало обавештење да за израду Плана 
генералне регулације Љубовија, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље. 

 

II 1.7.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
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Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа 
ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика. Због тога 
је од изузетне важности у склопу методологије за процену ризика донети план мера превенције, 
приправности и одговора на акцидент. Национална стратегија за управљање ризиком има три 
основна дела: анализа опасности од акцидента; планирање мера превенције, приправности и одговора 
на акцидент и планирање мера отклањања последица од акцидента (санација). 

Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема, сакупљање 
података, идентификација и промена идентификације); анализа последица (припрема, приказ могућег 
развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа повредивости); процена ризика (процена вероватноће 
настанка акцидента, процена могућих последица и оцена ризика). 

Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: превенција (мере 
и поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента); одговор на акцидент (место и време 
акцидента, врсте опасних материја које су присутне, процена тока акцидента, процена ризика по 
околину и други значајни подаци за одговор на акцидент). 

Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план санације 
(циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, програм постстудијског 
мониторинга животне средине, трошкови санације, начин обавештавања јавности о протеклом 
акциденту); извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и 
одговор на акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања). 
  Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем: 

 ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи 
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 
дужности, дужни су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и 
друге објекте погодне за заштиту; 

 зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са местом и улогом коју 
поједини делови територије треба да имају, подразумева истовремено дефинисање услова и 
мера, обима и степена заштите, односно врсте заштитних објеката;  

 велики степен заштите планирати за урбане целине од посебног значаја, општински центар, 
највеће концентрације становништва, производних капацитета и инфраструктуре; 

 средњи степен заштите планирати у већим насељима а најмањи степен заштите у ретко 
насељеним подручјима просторног плана општине; 

 у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и 
дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана. 

 Осим наведеног, у oствaривaњу прaвa и дужнoсти у питaњимa зaштитe и спaсaвaњa 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo свojих oргaнa oбaвљajу слeдeћe пoслoвe: дoнoсe oдлуку o 
oргaнизaциjи и функциoнисaњу цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и 
oбeзбeђуjу њeнo спрoвoђeњe у склaду сa jeдинствeним систeмoм зaштитe и спaсaвaњa; дoнoсe плaн и 
прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и спaсaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa 
дугoрoчним плaнoм рaзвoja зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje; плaнирajу и утврђуjу извoрe 
финaнсирaњa зa рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe 
зaштитe и спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; 
oбрaзуjу Штaб зa вaнрeднe ситуaциje; нeпoсрeднo сaрaђуjу сa нaдлeжнoм службoм, другим држaвним 
oргaнимa, приврeдним друштвимa и другим прaвним лицимa; oствaруjу сaрaдњу сa рeгиjaмa и 
oпштинaмa сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и другим зaкoнимa; усклaђуjу свoje плaнoвe зaштитe и 
спaсaвaњa сa Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa Рeпубликe Србиje; oдрeђуjу 
oспoсoбљeнa прaвнa лицa oд знaчaja зa зaштиту и спaсaвaњe; oбeзбeђуjу тeлeкoмуникaциoну и 
инфoрмaциoну пoдршку зa пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa, кao и укључeњe у тeлeкoмуникaциoни и 
инфoрмaциoни систeм Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим; 
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изрaђуjу и дoнoсe Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa; прaтe 
oпaснoсти, oбaвeштaвajу стaнoвништвo o oпaснoстимa и прeдузимajу другe прeвeнтивнe мeрe зa 
смaњeњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa; нaбaвљajу и oдржaвajу срeдствa зa 
узбуњивaњe у oквиру систeмa jaвнoг узбуњивaњa у Рeпублици Србиjи, учeствуjу у изрaди студиje 
пoкривeнoсти систeмa jaвнoг узбуњивaњa зa тeритoриjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oргaнизуjу, 
рaзвиjajу и вoдe личну и кoлeктивну зaштиту; фoрмирajу, oргaнизуjу и oпрeмajу jeдиницe цивилнe 
зaштитe oпштe нaмeнe; усклaђуjу плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa сa сусeдним 
jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe.  
  Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa aутoнoмнe пoкрajинe, 
oпштинским, oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и другим стручним oргaнимa jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 У складу са Законом о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 45/91...48/94), и подзаконским актима, 
утврђене су обавезе правних лица у одбрани и оне се састоје у следећем: 

1) Прaвнa лицa у oблaсти друмскoг, жeлeзничкoг, вaздушнoг и сaoбрaћaja нa унутрaшњим 
плoвним путeвимa и пoштaнскo-тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг сaoбрaћaja и други нoсиoци 
тeлeкoмуникaциoних систeмa, дужни су дa зa врeмe рaтнoг или вaнрeднoг стaњa, кao и при 
мoбилизaциjи Вojскe Србиje, првeнствeнo вршe услугe кoje утврди Министaрствo oдбрaнe. 

2) Прaвнa лицa кoja упрaвљajу шумaмa с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe, дужнa су 
дa при дoнoшeњу oснoвa гaздoвaњa шумaмa испуњaвajу зaхтeвe кoje им пoстaви Министaрствo 
oдбрaнe или други oргaн кojи шуму кoристи зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 

3) Влaдa oдрeђуje шумe с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 
4) Прaвнa лицa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa, eлeктрoнских и штaмпaних мeдиja, у oквиру свoje 

рeдoвнe дeлaтнoсти, имajу oбaвeзу дa блaгoврeмeнo и истинитo инфoрмишу грaђaнe у рaтнoм 
или вaнрeднoм стaњу, у склaду сa зaкoнoм и прoписимa o jaвнoм инфoрмисaњу. 

5) Министaрствo oдбрaнe и држaвни oргaни дужни су дa jaвнoсти учинe дoступним свe 
инфoрмaциje и пoдaткe из oблaсти oдбрaнe oд jaвнoг знaчaja, у склaду сa зaкoнoм и прoписимa 
o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Прaвнa лицa из стaвa 1. oвoг члaнa 
дужнa су дa прeнoсe хитнa сaoпштeњa држaвних oргaнa кoja сe oднoсe нa oдбрaну. 

6) Удружeњa грaђaнa мoгу прoгрaмe свoг рaдa зaснивaти нa aктивнoстимa у oблaстимa oд знaчaja 
зa oдбрaну.  

7) Цивилнa зaштитa сe oргaнизуje, припрeмa и спрoвoди кao систeм зaштитe и спaсaвaњa људи, 
живoтињa, мaтeриjaлних и културних дoбaрa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничкo-тeхнoлoшких 
нeсрeћa и кaтaстрoфa, пoслeдицa тeрoризмa, рaтних и других вeћих нeсрeћa, a у склaду с 
вaжeћим прoписимa, нaчeлимa и зaхтeвимa Дoпунскoг прoтoкoлa уз Жeнeвскe кoнвeнциje и 
другим прaвилимa мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa, кao и пoтврђeним мeђунaрoдним 
угoвoримa. Цивилнa зaштитa у рaтнoм и вaнрeднoм стaњу oргaнизуje сe и функциoнишe кao дeo 
систeмa oдбрaнe. Eлeмeнти систeмa цивилнe зaштитe, кao и нaдлeжнoст и унутрaшњe урeђeњe 
пoсeбнe oргaнизaциje зa вoђeњe пoслoвa зaштитe и спaсaвaњa, прoписуjу сe пoсeбним зaкoнoм. 

8) Рaди oсмaтрaњa, рaнoг упoзoрaвaњa и узбуњивaњa грaђaнa, нaдлeжних oргaнa, приврeдних 
друштaвa, других прaвних лицa и прeдузeтникa у зoни угрoжeнoсти и снaгa зaштитe и 
спaсaвaњa, кao и oткривaњa и прaћeњa свих врстa oпaснoсти, кoje мoгу угрoзити здрaвљe и 
живoт људи и живoтињa, живoтну срeдину, мaтeриjaлнa, културнa и другa дoбрa, oргaнизуje сe 
систeм oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa. Прaвa и дужнoсти грaђaнa у вeзи с њихoвим 
учeшћeм у зaштити и спaсaвaњу људи, живoтињa, мaтeриjaлних, културних и других дoбaрa и 
живoтнe срeдинe и мeрe и aктивнoсти кoje прeдузимajу oргaни цивилнe зaштитe, урeђуjу сe 
зaкoнoм. 

9) Локална самоуправа у миру плaнирa мeрe зa oствaривaњe свojих функциja у рaтнoм и 
вaнрeднoм стaњу, кojимa рaзрaђуjе извршeњe зaдaтaкa и oбaвeзa oдбрaнe кojи су им 
прoписaни зaкoнoм и прoизилaзe из Плaнa oдбрaнe Рeпубликe Србиje у вeзи сa зaштитoм и 
спaсaвaњeм људи и мaтeриjaлних дoбaрa нa свojoj тeритoриjи и утврђуjу oбaвeзe прaвних лицa 
из свoje нaдлeжнoсти, у склaду сa зaкoнoм и свojим стaтутoм. 

10) Прaвнa лицa чиja je oснoвнa приврeднa или друштвeнa дeлaтнoст у функциjи унaпрeђeњa 
oпeрaтивних спoсoбнoсти снaгa oдбрaнe, изрaђуjу плaнoвe рaзвoja кojи су сaглaсни Дугoрoчнoм 
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плaну рaзвoja систeмa oдбрaнe Рeпубликe Србиje. Плaнoви рaзвoja и плaнoви oдбрaнe мoрajу 
бити усклaђeни. Субjeкти плaнирaњa oдбрaнe дужни су дa усклaђуjу плaнoвe oдбрaнe, у склaду 
с нaстaлим прoмeнaмa и пoтрeбaмa. 

 Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови: 
- спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту вршити: 

организацијом, изградњом и уређењем насељеног места, привредних, комуналних и других 
објеката, развијањем цивилне заштите, заштитом објеката од општег и јавног интереса као и 
техничке документације неопходне за рад објеката и уређаја, 

- регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, 
oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара  
и ратних услова, 

- приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати склоништа 
допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој непосредној близини, ван зоне 
зарушавања. Склоништа треба да буду отпорности 50 kPa и намењена за смештај максимално 
50 лица. Уколико је псотребна изградњa више склонишних објеката, минимално растојање 
између њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају бити двонаменска како би се могла 
користити и у миру. Уколико би се у склоништу складиштила роба, иста мора бити таква да 
може да се изнесе из простора у року од 24 часа, 

- у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручити изгрaдњу пoдрумских прoстoриja нa 
лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниви пoдзeмних вoдa; свака стамбена јединица трeбa дa 
имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa нa нaчин грejaњa) и једну оставу. 

 Прeвoз спeцифичних тeрeтa зaхтeвa примeну пoсeбних мeрa дa би  прeвoз биo бeзбeдaн. Зa 
трaнспoрт сe мoрajу кoристити спeциjaлнa вoзилa у зaвиснoсти дa ли сe прeвoзe вaнгaбaритни  или 
oпaсни тeрeти.  Вaнгaбaритни тeрeти приликoм смeштaja у вoзилo нaдмaшуjу нajвeћу дoпуштeну 
дужину, ширину, висину и тeжину. Трaнспoрт oвих тeрeтa je oтeжaн у oднoсу нa пут и oбjeктe нa путу 
кao и нa сaм сaoбрaћaj. Прeвoз oвих тeрeтa зaхтeвa примeну спeциjaлних врстa вoзилa и прикoлицa кao 
и пoсeбну прaтњу и дoзвoлу. Oпaсни  тeрeти зaхтeвajу спрoвoђeњe oдрeђeних мeрa с oбзирoм дa мoгу 
дa прoузрoкуjу пoврeдe људи, oштeћeњa или уништeњa вoзилa, путeвa и путних oбjeкaтa. Oпaсни 
тeрeти мoгу бити у рaзличитoм стeпeну oпaснoсти пo oкoлину: eксплoзивнe мaтeриje (бaрут, динaмит и 
сл.), лaкo зaпaљив мaтeриjaл (бeнзин и сл.), oтрoвнe мaтeриje, нaгризajући мaтeриjaл –кисeлинe, 
сaбиjeни и зaпaљиви гaсoви, рaдиoaктивнe мaтeриje и лaкo лoмљив мaтeриjaл. При прeвoзу oвих 
тeрeтa нeoпхoднo je пoштoвaти Прaвилник o прeвoзу oпaсних мaтeриja кojи прeдвиђa дa: oсoбљe кoje 
рукуje oвaквoм рoбoм мoрa бити упoзнaтo сa њeним кaрaктeристикaмa;  вoзилa  зa прeвoз мoрajу бити 
пoтпунo тeхнички испрaвнa; вoзилa и тeрeт мoрajу бити oбeлeжeни oдгoвaрajућим знaцимa; прeвoз 
oвих тeрeтa вршити државним путeвимa и у врeмe кaд je густинa сaoбрaћaja нajмaњa (изузeтнo 
грaдским мaгистрaлaмa); вoзилa мoрajу бити снaбдeвeнa oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa; 
нoсивoст вoзилa нe смe бити искoришћeнa вишe oд 70-80 % зaвиснo oд стeпeнa oпaснoсти; брзинa 
крeтaњa вoзилa у oднoсу нa дoзвoљeну брзину зa ту врсту вoзилa oднoснo дeoницу путa мoрa бити 
мaњa зa 20%. 

У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и 
коришћења објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те области: Закон о 
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др. За заштиту од 
последица евентуалне дисперзије горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-
физичке мере и биолошке мере санације према посебним условима. 
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Превентивне мере заштите од поплава 
У току израде Плана генералне регулације за насељено место Љубовија поштовани су услови 

које је које је утврдио ЈВП“Србијаводе“-ВПЦ“Сава-Дунав“ бр. 3085/1 од 01.08.2013.г. а који су саставни 
део овог планског документа.  

Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава спровођење 
одбране од поплава, и заштита 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 водне сагласности, само као 
пашњак, ливада и ораница. Посебно је недопустиво затворити протицајни профил због повећања 
грађевинског земљишта.  

Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи 
принципи и критеријуми: 

Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да 
горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 м испод нивелете дна нерегулисаних, као и на 
мин. 0,80-1,00 м испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.  

У зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица 
природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, како 
ових објеката, тако и стабилности корита водотока.  

Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и 
неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора 
регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, 
без претходно обезбеђених хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија, Генералних, 
Идејних и свих других за то неопходних техничких решења.  

Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, 
да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину – зазор изнад нивоа 
меродавних рачунксих великих вода за прописно надвишење, у складу са зта то важећим прописима.  
 
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају поштовање степена 
сеизмичности од 70 MCS, односно  80 MCS (на мањем северном делу територије општине према 
Крупњу-Соколске планине) приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и свих 
других услова дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 021-1016-1/09 
од 23.12.2009.г.) и поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката, 
обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе. 

За утврђивање посебних параметара конкретних локација потребна су посебна истраживања 
чији је резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе израде планских докумената, односно карта 
сеизмичке микрорејонизације за потребе пројектовања. 

Превентивне мере заштите  у од клизишта и ерозије 
Планом се препоручује да се пре изградње објеката раде геомеханичка испитивања терена а 

обавезно за све јавне објекте јер обрађивач плана нема релевантне податке о стабилности земљишта 
на територији општине. 

Мере заштите од клизања земљишта су првенствено просторно – планске мере које обухватају 
избегавање планирања било какве изградње на нестабилним теренима и угроженим подручјима, 
планирање инфраструктурних објеката који заобилазе угрожена подручја и планско пошумљавање 
потенцијалних клизишта, за шта је потребно претходно израдити катастар клизишта.   

За санацију клизишта потребно је урадити детаљно истраживање сваког клизишта појединачно 
и елаборат о резултатима са предлогом мера. 

Уређење ерозивних делова састоји се од техничких мера (изградња заштитних објеката као 
што су преграде, уставе, каскаде, ретенције и сл.) и биолошких мера (пошумљавање, затрављивање, 
терасирање, чишћење корита и сл.). 

II 1.7.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
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Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба 
примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова; забрана сече шумског фонда и 
других зелених површина са високим растињем и подстицај на подизању нових. 

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају: уређење и 
одржавање саобраћајних површина, уређење и одржавање водених површина и објеката. Сваки 
објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом. 

Превентивне мере заштите од пожара треба спровести у складу са предхпдним условима за заштиту 
од пожара које је утврдио Сектор за ванредне ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу, бр. 63-04 од 17.02.2022.год., а који су саставни део Документације Плана. Мере заштите од 
пожара и експлозија су следеће: 

- Пре издавања локацијских услова потребно је да од стране органа надлежног за заштиту од 
пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно 
постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са 
одредбама члана 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. 
глсник РС“, бр. 54/15) и сходно чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 
бр. 115/20); 

- У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту 
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно 
чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) узимајући у обзир да 
због специфичности објекта урбаистички пројекат не може садржати све неопходне могућности, 
ограничења и услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија; 

- У погледу обезбеђења испуњености основних зхтева заштите од пожара приликом 
пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима 
којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су 
исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање 
заштитиним системима и уређајима, објекат мора бити изведен у складу са Законом о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18); 

- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника 
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95); 

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин д асвака фаза 
представља техничко-технолошку целину, која може самостално да се користи; 

- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о 
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, 
бр. 3/18); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбеник и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских 
објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 1/18); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних 
зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/16, 36/17 и 6/19); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара и 
експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/05); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за 
дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл. лист СФРЈж“, бр. 53 и 54/88 и 28/95); 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96); 

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за 
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погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93); 
- Придржавати се одредби Птавилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 

постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90, 
као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених 
законских и подзаконских аката. 
 Одредбе чл.30 Закона о заштити пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа 
у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према 
страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико 
су тим прописима предвиђени. 
 Сагласно са одредбама чл. 123 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  
81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 38 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и чл. 33 и 34 Закона о заштити 
пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, а пре отпочињања 
поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, ради провере примењености датих услова и 
усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре. 
 
 

На овом терену издвојена су четири геотехничка рејона који се у основи разликују по геолошкој грађи 
терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. Геотехнички услови коришћења 
терена и изградње објеката дати су Према Генералном плану за општину Љубовија. 

 Геотехнички рејон I 
Овај рејон издвојен је у ниским приобалним подручјима Дрине и Љубовиђе, а обухвата терене 
изграђене од савремених наплавина прашинасто-песковитог састава. То су савремена тла врло 
специфична за Подриње и њихово стварање је узрочник померања речне обале. Већи акумулативни 
облици су аде на Дрини које мењају облик готово сезонски, зависно од интезитета речног тока. 
Овакваи терени заузимају непосредни обалски појас на десној страни Дрине, али исти геолошки 
профил захвата целу алувијалну раван Љубовиђе. 
На алувиону Љубовиђе само једним делом изграђена је Љубовија. То су терени са нешто повећаном 
садржином кластита (шљунак, грубозрни песак, дробина). Терен је водом засићен, са нивоом воде врло 
близу површини. С обзиром да је Љубовиђа целом дужином у градском подручју хидротехнички 
регулисана, за нормалне хидролошке услове водостаја на реци, град је заштићен од поплава. 
Предпоставља се да су коте регулације обухватиле и ванредне водостаје и поплавне таласе за 
катастрофалне воде. 
Структура изграђености спада у ниже категорије, претежно стамбеног типа и ниже спратности. 
Сеизмички услови су релативно повољни, а процењени степен сеизмичког интензитета је VIIa0 MSK 64 
скале. 
 
Функционална ограничења терена: 

- Терен је раван, са падом супротним току Љубовиђе, у доњем току пад је око 1-50%; 
- Водозацићење тла је константно, са осцилацијама подземних вода у функцији вертикалног 

биланса и водостаја Дрине и Љубовиђе; 
- Водостајни режим на рекама усмерен је на вертикални биланс, а протицај на рекама је значајно 

неравномеран; 
- Ниски терени угрожени су поплавним таласом изазваним нископроцентним водама; 
- Нестабилности терена нема, осим дискретне дугорочне промене линије тока Дрине. 

 
Неопходни услови коришћења терена: 

- Израда хидротехничких објеката заштите од поплавних вода, уколико постојећа регулација не 
задовољава потребне услове; 

- Израда хидротехничких објеката регулације кишних вода; 

II 1.7.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
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- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 
- Нивелација терена насипањем ради заштите од подземних вода. 

 
Услови изградње: 

- Хидротехнички објекти заштите граде се у складу са потенцијалнима водотока за поцењени 
режим; објекти заштите у непосредном приобаљу морају се поставити у основном тлу 
стеновитом масиву или по потреби дубоким темељењем; 

- Хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи граде 
се са оптималним нагибима од 3%, а ослањају се на јако стишљиво тло, па је неопходно, 
зависно од пречника и оптерећења предвидети и санационе подлоге (шљунчане тампоне) или 
ослањање на кратим шиповима; потребна су детаљна истраживања дуж траса колектора; 

- Растеретне и црпне станице изводиће се у прашинастом, слабо шљунковитом тлу, могуће и са 
сегментима муља; неопходна је санација шљунчаним тампонима или дубоко темељење; 
обавезна је хидротехничка заштита подова или издизање кота нивелације; 

- Нивелација терена насипаљем изводиће се уз израду каналских дренажних система, претежно 
шљунчаним материјалом; 

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде се 
детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; неопходне су 
санације темељног тла израдом шљунчаних тампона, а уколико нису задовољавајуће, потребно 
је дубоко темељење; 

- Објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са неповољним карактеристикама 
постељице, те су неопходне санације заменом материјала, која нема веће размере, уколико је 
прашинасто тло комбиновано са мањим процентом шљунка или дробине; 

- Објекти гробља не могу се градити на овим теренима због неповољнх хидротехничких 
карактеристика тла, где је санација скупа и нерационална; гробља се морају планирати на 
заравњеним ножицама падина. 

 
 Геотехнички рејон II 

Овај рејон захвата подручја десне обалске стране Дрине. Геолошки, то су нивои три речне терасе, од 
којих је тераса 1 хипсометријски најнижа, најближа кориту реке. Терасни нивои ређају се од старијих ка 
млађим, од обода алувиона ка обали. Терасни седименти су изграђени искључиво од шљунка крупног 
гранулата, са нешто грубозрног песка и спорадично глине, у средњој и најмлађој тераси. 
На ободима заравни, на контакту са брдским масивом, регистровани су пролувијални материјали, 
грубозрни угласти одломци стена различитог гранулата, измешани са земљаним материјалом. Настали 
су осипањем и распадањем стена брдског масива, углавном од карбонских пешчара и кречњака, 
местимично измешаних са еруптивима дацитске лаве. 
Терен је свестрано водом засићен, а изданске воде су у функцији водостаја Дрине. Према сеизмичким 
параметрима, припада VII0 сеизмичког интензитета MSK 64скале. 
 
Функционална ограничења терена: 

- Терен је раван, са падом према водотоку од 3-50%; 
- Водозацићење тла је константно, са осцилацијама подземних вода у функцији вертикалног 

биланса и водостаја Дрине; 
- Водостајни режим на рекама усмерен је на вертикални биланс, а протицај на рекама је значајно 

неравномеран; 
- Терен је угрожен поплавним таласом изазваним нископроцентним водама; 
- Нестабилности терена нема, осим дискретне дугорочне промее линије тока Дрине. 

 
Неопходни услови коришћења терена: 

- Израда хидротехничких објеката заштите од поплавних вода, уколико постојећа регулација не 
задовољава потребне услове; 

- Израда хидротехничких објеката регулације кишних вода; 
- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 
- Нивелација терена насипањем ради заштите од подземних вода. 
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Услови изградње: 
- Хидротехнички објекти заштите граде се у складу са потенцијалима водотока за процењени 

режим; објекти заштите у непосредном приобаљу постављају се у шљунковитом тлу, директним 
темељењем са овлашном нивелацијом; 

- Хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде 
се са оптималним нагибима до 3%, а ослањају се на добро носиво шљунковито тло; потребна 
су детаљна истраживања дуж траса колектора; 

- Растеретне и црпне станице изводиће се у шљунковитом тлу; обавезна је хидротехничка 
заштита подова или издизање кота нивелације; 

- Нивелација терена насипањем изводиће се уз израду каналских дренажних система, претежно 
шљунчаним материјалном; 

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде се са 
детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне 
значајне санације темељног тла; 

- Објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са квалитетним карактеристикама 
постељице; 

- Објекти гробља не могу се градити на овим теренима због неповољних хидротехничких 
карактеристика тла, где је санација скупа и нерационална; гробља се морају планирати на 
заравњеним ножицама падина. 

 
 Геотехнички рејон III 

Овај рејон захвата подручја десне обалске стране Љубовиђе, односно, ниске обронке побрђа. 
Геолошки, ово су заравњене, заталасане падине благог нагиба, оптималне стабилности. Изграђене су 
од стена карбонске старости, пешчара, глинац и услојених кречњака који су местимично пробијени 
еруптивима (вулканитима). Присутне су и мање пролувијалне осулине, а цео простор испресецан је 
мањим водотоцима, дубодолинама или јаругама.  
Терен је безводан, осим на конракту са алувијалном равни. Припада VI0 сеизмичког интензитета MSK 
64 скале. 
 
Функционална ограничења терена: 

- Терен је у нагибу до 100%; 
- Водозасићење тла је присутно у ножици, на контакту са алувијалном равни Љубовиђе; 
- Терен је угрожен бујичним водама са планинских масива јер је водопропусност стеновитог тла 

слаба; 
- Нестабилности терена нема, осим процеса денудације. 

 
Неопходни услови коришћења терена: 

- Израда хидротехничких објеката заштите од бујичних вода, евентуално од кретања распадина 
из ископа; 

- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 
- Уређење терена инфраструктуром погодном за падинске терене. 

 
Услови изградње: 

- Хидротехнички објекти заштите заштите мањих размера, као што су пропусти бујичне воде, 
граде се у складу са потенцијалима бујичних токова за процењени падавински режим; објекти 
заштите постављају се у стеновитом материјалу, уз претходно одклањање распадине; 

- Хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи граде 
се по нагибима од 100% са великим падовима и могућим дубоким ископима у стеновитом тлу; 

- Растеретне и црпне станице изводиће се у стеновитом тлу; није обавезна хидротехничка 
заштита подова; 

- Нивелација терена може се изводити насипањем шљунковитог материјала или стеновите 
распадине; 

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде се 
детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне 
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санације темељног тла; 
- Објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са квалитетним карактеристикама 

постељице; 
- Објекти гробља могу се градити под оптималним условима; дубина сахрањивања може се 

остварити на прописаном нивоу, без посебне заштите. 
 

 Геотехнички рејон IV 
Рејон IV издвојен је у брдском масиву, обухвата територију општине, али не припада подручју постојеће 
изграђености. Овде су морфолошки услови специфични, брдско-планинског типа, са мноштвом форми 
увала, жљебова, заравни и стрмих косина које се смењују на блиским растојањима и рељеф вероватно 
чине неподобним за масовну изградњу. Изграђен је од карбонских пешчара, глинаца и црних 
слојевитих кречњака, са местимичним пробојима децитских еруптиве. Састав је генерално кластично-
лапоровити са тенденцијом распадања на минерале глина нижег кристализационог реда, па је 
дебљина (планинске) распадине и преко једног метра.  
Стеновити масив је углавном слабо водозасићен јер се неправилно смењују кластити са глинено-
лапровитим варијететима, те су издани локалног типа, ограниченог капацитета, а у простору се срећу 
мањи извори котактног типа. Транспорт вода је углавном површински, бујичног карактера, што је 
створило значајне продукте денудације. 
Сеизмичност овог дела терена има тенденцију опадања ка VI0 сеизмичког интензитета MSK 64 скале.  

Функционална ограничења терена: 
- Терен је у нагибу већем од 100%, односно, од 20-400%, вишестрано усмерених падова; 
- Водозасићење тла је слабо и просторно наизменично; 
- Терен је угрожен бујичним водама, јер је водопропусност стеновитог тла слаба; 
- Нестабилности терена нема, осим процеса денудације. 

 
Неопходни услови коришћења терена: 

- Израда хидротехнчких објеката заштите од бујичних вода, евентуално од кретања распадина из 
ископа; 

- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 
- Уређење терена инфраструктуром погодном за падинске терене. 

 
Услови изградње: 

- Хидротехнички објекти заштите мањих размера , као што су пропусти за бујичне воде, граде се 
у складу са потенцијалима бујичних токова за процењени падавински режим; објекти заштите 
постављају се у стеновитом материјаллу, уз предходно одклањање распадине;  

- Хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде 
се под нагибима већим од 100%, са великим падовима и могућим дубоким ископима у 
стеновитом тлу;  

- Растеретне и црпне станице изводиће се у стеновитом тлу; није обавезна хидротехничка 
заштита подова; 

- Нивелација терена може се изводити насипањем шљунковитог материјала или стеновитом 
распадином;  

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде са 
детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне 
санације темељног тла;  

- Објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са квалитетним карактеристикама 
постељице; 

- Објекти гробља могу се градити под оптималним условима; дубина сахрањивања може се 
остварити на прописаном нивоу, без посебне заштите. 
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Документација од значаја за израду плана 
Услови и подаци од значаја за израду Плана генералне регулације Љубовија издати од 

Министарства рударства и енергетике Републике Србије (број: 350-04-89/2021-06 од 31.12.2021. год): 
Са становишта Сектора геологије и рударства: На простору који је обухваћен предметним 

планом Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је одобрило извођење 
геолошких истраживања минералних ресурса, експлоатациона поља и оверене резерве и то: 
Привредном друштву „Нафтна индустрија Србије“ а.д. – Нови Сад одобрено извођење геолошких 
истраживања нафте и гаса, јужно од Саве и Дунава, на истражном простору који се у регистру 
истражних простора води под бројем 1915 (решење бр: 310-02-059/2010-06 од 01.04.2010.год.). 
Одобрени истражни простор обухвата територију Републике Србије јужно од Саве и Дунава и 
дефинисан је координатама зоне Експлоатационих поња и оверене резерве. Зоне су нанете на 
графичке прилоге.  

Сектор за нафту и гас указује да се приликом израде Плана генералне регулације Љубовија, 
потребно придржавати следећих прописа: 

1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18 – др. Закон и 40/21); 
2. Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09); 
3. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 

притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15); 
4. Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтовофима и 

продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 37/13) и 
5. Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
 
Сектор за зелену енергију доставља следеће услове у вези захтева за достављање услова и 

података од значаја за израду Плана генералне регулације Љубовија: 
Посебну пажњу треба обратити на енергетске објекте који су већ изграђени или су већ стекли 

одређена права по питању изградње и експлоатације. Према Закону о улагањима („Службени гласник 
РС“, бр. 89/15 и 95/18), члан 4. Став 2. „Јамчи се заштита улагањима извршеним у складу са законом““. 
Неопходно је утврдити да ли се на предметној територији већ налази неки енергетски објекат или је 
стечено право по питању изградње, односно да ли у складу са Законом о енергетици и законом о 
планирању и изгадњи неки инвеститор већ поседује: 

1. Енергетску дозволу; 
2. Грађевинску дозволу; 
3. Употребну дозволу или други акт којим се дозвољава употреба објекта. 

 

 

 

Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објеката који је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15), као и Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом Србије („Сл. гласник РС“, бр. 33/06). 

 
 
 
 
 

II 1.7.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

II 1.7.8. РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА 
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Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 

одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником 
о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на 
објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата који 
омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. У зонама становања се дозвољава постављање 
соларних колектора на кровним површинама и топлотних пумпи, у оквиру сопствених парцела. У 
осталим зонама је дозвољено постављање и других уређаја (мини ветрењача и сл.) под условом да 
немају утицаја на суседе и површине јавне намене. 

Планом се дефинишу општи услови коришћења обновљивих извора енергије и изградња 
електроенергетских објеката за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне 
енергије на подручју ПГР и то: 

 Пасивни соларни системи: Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код 
индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољша енергетска 
ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације 
дозвољава се доградња стакленика и примена осталих пасивних система-ваздушних колектора. 

 Активни соларни системи ван грађевинског подручја: Соларни системи (соларни колекторски 
систем или систем са фотонапонским панелима) за сопствене потребе и комерцијалну 
производњу енергије могу се постављати ван грађевинског подручја: на земљи и на објектима 
(стакленика и пластеника и др.); на кровним површинама и фасадама објеката у функцији 
примарне пољопривредне производње; на воденим површинама рибњака и др. Соларни 
системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије могу се градити на 
пољопривредном земљишту 6.класе и ниже (према Закону о пољопривредном земљишту), 
трстици и пашњаци; 

 Активни соларни системи у грађевинском подручју: Соларни системи за сопствене потребе могу 
се постављати: у зонама породичног и руралног становања-на кровним површинама и 
фасадама главног, помоћног, економског објекта и сл.; дозвољава се постављање соларних 
система на објектима пословања, пословања са становањем, спорта и рекреације, туристичким 
објектима, објектима јавне и других намене – на кровним површинама и фасадама објеката, где 
просторно-технички услови то дозвољавају; на постојећим и планираним објектима дозвољава 
се постављање соларних система на препустима објеката у форми ограде или надстрешнице; 
на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним 
соларним панелима; на терену грађевинских парцела стамбених и пословних (привредних) 
намена, за сопствене потребе. Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или 
топлотне енергије могу се градити у грађевинском подручју и то: зоне комерцијалне делатности, 
зоне руралног становања и мешовите зоне: дозвољава се изградња соларних енергана и 
соларних електрана (снаге до 10 МW) или комбинованих енергетских производних објеката који 
користе обновљиве изворе енергије.  

 Соларне електране се састоје од низа фотоелектричних панела (модула) чија је основна сврха 
конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. Електрична енергија ниско 
напонског реда, добијена из повезаних модула, се преноси кабловима до инветорских тачака 
(станица) где се врши подизање напона и прилагођавање техничким условима како би се 
соларна електрана прикључила на електроенергетску мрежу.  

 Панели са фотоелектричним модулима се постављају на металним шиповима, у паралелним 
редовима. Контејнери са трансформаторима постављају се на бетонска постоља, уз обавезу 
обезбеђења локације опремом и инсталацијама за могуће акциденте, првенствено за санитарно 
безбедно прикупљање ТС уља у случају хавариског изливања. Технички елементи постројења 
соларне електране који се односе на: осветљење постројења, посебних објеката и прилазног 
пута, систем надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, заштиту 
од атмосферског пражњења, систем управљања и надзора решаваће се кроз пројектну 
документацију, а у складу са техничким правилима, интерним стандардима и прописима 
испоручиоца опреме.  

II 1.7.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
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 Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката 
коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. 

 Електроеенергетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне енергије могу 
се градити у грађевинском подручју у оквиру зона пословања и зона руралног становања у 
складу са мишљењем надлежног органа за заштиту животне средине. 

 Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне енергије се 
градити ван грађевинског подручја, у складу са законом.  

 За изградњу електроенергетских објеката је неопходна израда урбанистичких пројеката. 
 

Енергија ветра  
Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се постављати на 

парцелама свих намена осим у зони насељског центра, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, 
тако да висина стуба није већа од удаљености стуба од објеката на самој парцели или од границе 
суседне парцеле.  

 
 
 
 
 
План генералне регулације се спроводи директно: за делове у којима не долази до промене 

регулације, на деловима у којима је утврђена регулација овим планом, односно на основу Правила 
уређења и Правила грађења који ће бити дефинисани Планом. Даље спровођење је дефинисано 
Законом о планирању и изградњи, и подразумева добијање Локацијских услова за сваку грађевинску 
парцелу. 

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих 
саобраћајница и где се планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом 
односно границом катастарске парцеле, могуће је издавање локацијских услова за постојећу парцели, 
која има приступ на јавни пут, под следећим условима: 

- Да се на парцели тачно дефинише планирана регулациона линија; 
- Да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 
- Да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу 

грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране 
регулационе линије. 
 

Локацијски услови за изградњу комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже, 
електроенергетске и ТТ мреже) у улицама за које си до сада урађени урбанистички пројекти, издаваће 
се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће служити искључиво за изградњу комуналне 
инфраструктуре, док ће се изградња улица вршити на начин дефинисан Планом. 

Планови детаљне регулације су обавезни за следеће зоне: 
- Проширење и уређење гробља (1 и 1а) 
- Радна зона – Површине за индустрију и производњу, између реке Дрине и државног 

пута, комплекс намењен за експлоатацију шљунка и песка (2) 
- Све планниране саобраћајнице и други објекти инфраструктуре и површине јавне 

намене чије трасе су непотпуно дефинисане графичким прилогом овог плана (коридори 
у којима је забрањена изградња, додатна каналска мрежа итд.). Уколико нема потребе 
за утврђивање јавног интереса, траса је дефинисана координатама детаљних тачака и 
дефинисане су грађевинске линије у односу на коридор и постоји сагласност власника 
земљишта, уместо плана детаљне регулације је могуће радити Урбанистички пројекат 
за утврђивање јавног интереса за изградњу саобраћајнице (саобраћајнице у свим 
облицима својине. 

- Нове саобраћајнице које нису дефинисане планом а којима се омогућује парцелација и 
препарцелација грађевинског земљишта у циљу рационалнијег коришћења земљишта. 

 

II 1.8. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРЕДВИЂЕНИ 
РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ ЗАБРАНАМА ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО 

ДОНОШЕЊА ПЛАНА 
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Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду 
урбанистичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања прикључења објеката на 
мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објеката у насељску матрицу, потреба прибављања 
посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл.). 

Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне самоуправе, у 
складу са финансијским могућностима, а до краја планског периода.  

Забрањена је изградња свих врста нових објеката у овим наведеним зонама до доношења ПДР. 
На постојећим објектима су могући једино радови на реконструкцији (без докрадње и надградње), 
адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању, као и опремање инфраструктурним мрежама и 
објектима, а земљиште се може користити искључиво за пољопривредну производњу. 

Планови детаљне регулације се могу радити и у другим случајевима који су дефинисани 
Законом о планирању и изградњи. 

 
 
Урбанистички пројекти су обавезни: 

 за изградњу стамбених (стамбено пословних) објеката површине преко 1000m2 бруто 
површине у свим зонама; 

 за изградњу и реконструкцију објеката јавне намене за које је обавезна израда 
Урбанситичког пројекта дефинисана у поглављу Правила уређења и грађења по 
типичним зонама; 

 за инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и профили нису дефинисани кроз ПГР, 
односно за техничке корекције дефинисаних траса и објеката, све у оквиру 
дефинисаних површина јавне намене, односно за утврђивање јавне намене у складу са 
чланом 60, став 2 Закона о планирању и изградњи; 

 за дефинисање интерних саобраћајница (прилаза) унутар блокова којима се омогућава 
парцелација/препарцелација земљишта; 

 за изградњу електроенергетских објеката и објеката за производњу енергије из 
обновљивих извора за које је обавезна израда УП; 

 за изградњу челичних гасовода и мерно-регулационих станица; 
 за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже max 4bar; 
 за локације на којима се израдом ПДР утврди обавеза израде урбанистичког пројекта. 

 
По потреби, трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова могу се накнадно 

разрадити кроз урбанистичке пројекте, унутар планом дефинисаних површина јавне намене, као и на 
површинама осталих намена када је то технички и економски оправдано, у скалду са важећим 
прописима. 

Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду 
урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте 
инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, 
израда студија заштитне животне средине и сл.) 

Инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису кроз ПГР 
предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења локације или разраде 
специфичних захтева. 

Урбанистички пројекти се могу радити и у свим другим случајевима који су дефинисани чланом 
60 Закона о планирању и изградњи. 

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев инвеститора и у 
складу са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани кроз ПГР, односно у складу са 
Законом о планирању и изградњи за посебне случајеве парцелације. 

Све површине јавне намене, а нарочито у насељском центру (поплочање, озелењавање, 
урбани мобилијар) се уређују у складу са донетим Идејним решењима (ситуационим плановима) које 
предходно одобрава орган којем Градска управа повери те послове. 

II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ПГРом се не условљава али орган локалне самоуправе може, у складу са својим могућностима 

и интересима, расписивати јавне архитектонске и урбанистичке конкурсе за одређене интересантне 
локације. 

 
 
 
 
 
 
 
Организација и намена површина детаљно су обрађени у текстуалном и графичком делу 

Плана. Разграничење појединих насељских целина и зона и локација у графичком делу Плана, 
углавном пролази границом одређене катастарске парцеле. У случају одступања, намена одређене 
катастарске парцеле једнака је намени типичне зоне унутар које се налази претежни део предметне 
катастарске парцеле, осим у случају када је разграничење аналитички дефинисано графичким 
прилогом и тада сваки део носи зоне у којој се налази. 

Уколико у оквиру граница зоне постоји објекат који је по намени супротан са претежним 
наменама које су дефинисане овим планом, исти се може задржати под условима: да је објекат 
изграђен на основу и у складу с одобрењем за градњу или је легализован на основу других законских 
прописа или укњижен у Служби за катастар непокретности, да се не повећава капацитет делатности и 
не ремете просторни односи у суседству и да се не погоршавају постојећи услови боравка у суседним 
грађевинама. 

У случају да се врши обједињавање парцела са више намена, свака парцела „носи“ своје 
услове и параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију намену (становање 
у односу на пословање и сл.). Том приликом је у обавези да на сопственој парцели обезбеди заштитни 
појас према еколошки неповољнијој намени. 

Израдом Планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних 
услова (у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл., корекције грађевинских 
линија у смислу уједначавања са преовлађујућом и сл.) Све корекције морају бити у складу са 
правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом и у оквиру 
минималних и максималних параметара дефинисаних ПГРом. 

Место и начин опремања земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктурном мрежом 
приказани су на одговарајућим графичким прилозима Плана који утврђују услове за изградњу 
инфраструктурне мреже, а описани су и у одговарајућим поглављима текстуалног дела плана. 

 
 
ПГРом су дефинисане зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне регулације и 

приказане у графичком прилогу „План намене површина и даља планска разрада“. Приликом 
дефинисања граница обухвата планова детаљне регулације дозвољена су одступања од граница зона 
које су планом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступање у смислу израде једног или више 
планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно утврђених граница постојећих 
или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена, конкретних траса планираних и 
нових саобраћајница и других фактора који могу утицати на границе обухвата планова детаљне 
регулације. Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове 
израде, уз  дозвољена одступања од предложених граница зона. 

Уколико се укаже потреба,  могу се радити планови детаљне регулације и у другим зонама које 
нису дефинисане на графичком прилогу „План намене површина и даља планска разрада“. 

При изради планова детаљне регулације могуће су корекције дефинисаних грађевинских 
линија, које не могу бити ближе регулационој од оне која је дефинисана ПГРом, осим у случају када 
ПГРом планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том 
делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није 
дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати прилико израде ПДРа или Урбанистичких 
пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/блоку, за 

II 1.11.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА

II 1.11. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ 
КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

II 1.10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

II 1.11.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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неизграђене делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице 
и намене објеката. 

Планиране трасе и регулациона ширина саобраћајница у оквиру зона предвиђених за израду 
ПДРа, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије саобраћајно решење у 
обухвату ПДРа, уколико је то дозвољено у посебним правилима грађења и под условом да се обезбеди 
уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег простора и не омета реализација планираних 
намена и садржаја у обухвату ПГР. 

Границе обухвата ПДРа се утврђују границама катастарских парцела од којих се формира 
будућа инфраструктура, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене 
инфраструктуре није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео 
блок, комплетно решити простор и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 

 
Табела 13: Посебни услови за израду планова детаљне регулације 
План Посебни услови 
Гробље (1 и 1а) Предуслов за израду овог плана јесте могућност решавања имовинских 

односа и утврђивања јавног интереса. Неопходна је ажурна геодетска 
подлога са тачном вертикалном представом терена. Обавезно је формирање 
зелених заштитних коридора око комплекса гробља, минимално ширине 5m. 

Радна зона – 
Површине за 
индустрију и 
производњу (2) 

Предуслов за израду овог плана јесте могућност решавања имовинских 
односа, утврђивање јавног интереса, уз поштовање саобраћајне матрице која 
је предложена ПГРом. За ову зону неопходна је израда и одговарајућих 
елабората заштите животне средине. Неопходна је ажурна геодетска подлога 
са тачном вертикалном представом терена. Обавезно је формирање зелених 
заштитних коридора према зонама становања, минимално ширине 5m. 

Нове саобраћајнице 
које нису дефинисане 
планом 

Предуслов за израду ових планова јесте јасно утврђена потреба за 
активирањем  екстензивно коришћеног грађевинског земљишта и утврђивања 
јавног интереса. Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном 
вертикалном представом терена. Приликом утврђивања траса ових 
саобраћајница водити рачуна о постојећој мрежи насеља у раскрсницама при 
чему треба тежити формирању правилне уличне мреже и правилних 
раскрсница. Минимална ширина колско-пешачке саобраћајнице (интегрисане 
саобраћајнице је 5m. Минимална ширина свих осталих саобраћајница је 7m 
за двосмерни саобраћај и 3,5m за једносмерни саобраћај. 

 
 
 
 
ПГРом су дефинисане површине на којима се спровођење врши обавезном израдом 

урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила 
уређења и грађења дефинисаних планом. Одступања су могућа искључиво у случајевима 
дефинисаним Законом о планирању и изградњи. Урбанистичким пројектом се не могу мењати 
параметри зоне дефинисани ПГРом, већ само додатно разрадити за подручје конкретне парцеле и 
намене. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, објекти се постављају 
на преовлађујућу линију улице, односно, ако се парцела налази у дубини блока где нема преовлађујуће 
линије, објекти ће се поставити у складу са општим правилима грађења који дефинишу удаљеност од 
суседних објеката. 

Урбанистички пројекат се ради за једну или више грађевинских парцела које имају обезбеђен 
приступ са јавне саобраћајне површине. У деловима насеља где је планирано проширење регулационе 
ширине постојећих саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не 
поклапа са постојећом односно границом катастарске парцеле, а планом је предвиђена израда УП, 
могућа је израда истог, под следећим условима: 

 да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија; 
 да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 
 да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу 

грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране 
регулационе линије. 

II 1.11.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине 
које немају довољну регулациону ширину дефинисану ПГР-ом, као и изградњу нових саобраћајних 
површина, на основу овог плана радиће се пројекти препарцелације и парцелације. Ове саобраћајнице 
су дефинисане у поглављу II 1.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру урбанистичких пројеката 
дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ 
инсталације, гасовод, и др.).  

Улице које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене планиране радијусе и/или 
тротоаре за несметано кретање пешака, или је дошло до одступања приликом извођења, у том делу ће 
се реализовати према ПГР-у, на основу којег ће се радити пројекат препарцелације и парцелације. 

За дистрибутивне трафо-станице, објекте водоводне и канализационе мреже и др. комуналне 
комплексе, грађевинске парцеле ће се формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а 
услови за изградњу истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте, уколико нису дефинисани 
урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру површина јавне намене. 

 
Табела 14: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката 
Локације Посебни услови 
За изградњу стамбених 
(стамбено -пословних) објеката 
површине преко 1000m2 бруто 
површине у свим зонама 

У складу са одредбама ПГР и законским и подзаконским актима који 
дефинишу изградњу стамбених објеката, нормативе и стандарде за 
приступне и слободне површине и прикључење објекара на 
инфраструктурне мреже и објекте. 

За изградњу и реконструкцију 
објеката јавне намене за које је 
обавезна израда Урбанистичког 
пројекта  

У складу са одредбама ПГР и законским и подзаконским актима који 
дефинишу изградњу свих врста објеката који се могу градити у овим 
зонама, нормативе и стандарде за приступне и скибидне површине 
и прикључење објеката на инфраструктурне мреже и објекте. 

Изградња инфраструктурних 
мрежа и објеката 

У складу са општим условима и посебним условима за сваку 
појединачну намену, применом стандарда и норматива. Могућа 
промена трасе и техничких карактеристика планираног вода унутар 
дефинисане површине јавне намене. 

Дефинисање интерних 
саобраћајница (прилаза) унутар 
блокова којима се омогућава 
парцелација/препарцелација 
земљишта 

Уколико се укаже потреба за другачијом парцелацијом земљишта x, 
урбанистичким пројектом се може дефинисати парцела приступне 
саобраћанице унутар блока x. 
Интерна саобраћајница мора омогућити приступ новоформираним 
парцелама на површину јавне намене. Минимална ширина 
саобраћајнице се одређује у складу са условима локације: за две 
парцеле 3m; за више парцела дужине до 50m ширине 5m, односно 
8m за све интерне саобраћајнице дуже од 50m. 
Урбанистички пројектом за интерних саобраћајница ће се утврдити 
и: предлог парцелације у складу са правилима парцелације овог 
плана, регулационе и грађевинске линије.  
Урбанистички пројекат за интерне саобраћајнице може имати 
услове за изградњу инфраструктурних мрежа и објеката унутар 
границе обухвата урбанистичког пројекта. 
Приликом формирања парцеле приступне површине (приватног 
пута) је потребно извршити анализу саобраћајне и урбане матрице 
ближег суседства и планирану трасу уклопити у постојеће трасе и 
раскрснице, тежећи формирању правилне ортогоналне матрице. 
Пре издавања Локацијских услова за изградњу објеката на 
новоформираним грађевинским парцелама је неопходно 
обезбедити службеност постављања инфраструктуре, прикључака, 
колског и пешачког приступа преко приступне парцеле (приватног 
пута). 

Изградња електро-енергетских 
објеката и објеката за 

Електро-енергетски објекти и постројења за производњу електричне 
и топлотне енергије ће се градити унутар грађевинског подручја у 
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производњу електричне енергије 
из обновљивих извора 

следећим зонама: становање рурално и површине за комерцијалне 
делатнсоти. Ови објекти се могу градити и ван грађевинског 
подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са законом.  

Локације на којима се израдом 
ПДР утврди обавеза израде 
урбанистичког пројекта 

Приликом израде нових ПДР, дефинисаће се подручја за израду 
урбанистичких пројеката, у складу са Законом. 

 
 
 
Места у начини опремања земљишта телекомуникационом и комуналном инфраструктурном 

мрежом приказани су на одговарајућим графичким прилозима Плана који утврђују услове изградње 
инфраструктурне мреже, а описани су и у одговарајућим поглављима текстуалног дела Плана који 
обрађују проблематику инфраструктуре. 

Планирана решења инфраструктуре задовољиће будуће потребе обухваћеног подручја на 
нивоу данашњег стандарда. Микролокације комуналне и друге инфраструктурне мреже одређене овим 
Планом. Могу се утврдити кроз поступак израде Урбанистичких пројеката, а у циљу утврђивања 
просторних, функционалних, обликовних и других елемената у складу са Законом и другим прописима, 
условима дефинисаним овим Планом и друге документације у вези с намераваним захватом у 
простору. 

Приликом израде Урбанистичких пројеката за  изградњу комуналне и друге инфраструктурне 
мреже која је дефинисана ПГР, могућа су мања одступања због усклађивања елемената техничког 
решења постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла, те 
имовинско правних односа и др. 

Урбанистички пројекти се могу радити и за сву недостајућу инфраструктурну, у складу са 
нивоом техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска управа. 

Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на 
основу уговора о установљавању права службености. 

Зелени фонд и услови који су дефинисани за одржавање постојећих и планираних (јавних) 
зелених површина, потпуно су равноправни са свим осталим условима за уређење комуналне 
инфраструктуре. Ова одредба значи, да ни једно стабло не може бити уклоњено без решења 
одговарајућег општинског органа. Уколико због техничких могућности засади морају бити уклоњени, 
минимално исти број се мора компензовати у непосредном суседству. 

 
 
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико испуњава 

следеће услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну 
саобраћајну површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом 
према јавној површини, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским 
елементима преломних тачака. 

Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница и др.) 
парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим планом су дефинисана правила 
која су основ за спровођење парцелације и препарцелације, обавезно се примењују. Правила су 
наведена у поглављу Правила грађења, посебно за сваку зону. 

Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/поделити, на две или више 
грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: подела се може вршити у оквиру 
граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле морају имати приступ на површину 
јавне намене; нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара 
дефинисаних за одређену зону/намену и тип изградње; поделом се не могу формирати парцеле испод 
дозвољених минималних урбанистичких параметара, сем ако се ради о парцелама приступних 
површина и парцелама инфраструктурних објеката које се формирају у складу са техничким захтевима 
и условима на локацији. 

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(препарцелацијом), под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, 
тако да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; за новоформирану 
грађевинску парцелу важе урбанистички параметри дефинисани за одређени тип изградње и намену. 
Новоформирана парцела у посебним случајевима може бити мања од Планом дефинисане када се 

II 1.11.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ, ОБЈЕКТИ И ЗЕЛЕНИ ФОНД 
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спајају две мање парцеле, а њихова укупна површина је опет мања од минимално дефинисане. 
 Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип изградње и 
парцеле неправилног облика који онемогућава изградњу, не могу бити грађевинске парцеле. Изузетак 
од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и извршеном (пре)парцелацијом, 
односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само уколико је ранијим поступцима 
земљиште (пре)парцелисано коришћењем других параметара за величину парцеле. Парцеле мање од 
дефинисаних се могу формирати у зони насељског центра, у случајевима постојања изградње у низу по 
дубини парцеле. Минимална површина такве парцеле је парцела=објекат уз минималну сукорисничку 
парцелу која служи као приступ ширине 3m. 
 У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и 
телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од прописане 
Планом за одређену зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређају, ради одржавања. 
 Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за 
поједине намене и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/15) и следећа правила: задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим 
обликом, површином и ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање 
грађевинских парцела за изградњу појединих типова објеката; парцела се може објединити са 
суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; 
парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом да су 
намене компатибилне, односно, инвеститор бира еколошки прихватљивију намену на обе парцеле, 
препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим случајевима: када својим обликом, 
површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу 
планираних садржаја или функционалности целине; изузетак је формирање парцеле ради легализације 
објекта. 
 Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације могу се формирати мање или веће 
катастарске парцеле као остаци грађевинских парцела када је то условљено условима за формирање 
површина јавне намене. Те катастарске парцеле се у следећој фази пројектом препарцелације 
обједињују у парцелу површине јавне намене, у складу са Планом. 
 У ситуацијама када долази до незнатног одступања постојећег катастарског стања од 
планиране границе јавног и осталог земљишта, задржава се постојеће стање уколико део земљишта 
који би се припојио или изузео из површине јавне намене није неопходан да би јавна површина 
саобраћајнице функционисала према минималним стандардима, односно површина није неопходна за 
формирање парцеле осталог земљишта. 
 
 

 
 
 

 ПГР утврђује: претежну намену земљишта и поделу на посебне грађевинске целине и зоне са 
посебним правилима уређења и грађења; дефинише трасе, коридоре и капацитете инфраструктуре и 
њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја; дефинише површине јавне намене; 
заштиту природних, културних и историјских вредности; даје смернице за уређење стамбених, јавних, 
пословних, привредних, саобраћајних, културно-историјских и других подручја, зона и локалитета; 
утврђује начин и услове коришћења, уређења и заштите простора на подручју обухвата Плана и др. 
 План је израђен у складу с одредбама: Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009 – испр, 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС и 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 372019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и другим 
релевантним законима и подзаконским актима. 
 Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом. 
 Уређење простора, изградњом објеката или уређењем земљишта и обављање других радова 
на површини и изнад или испод површине земље, којим се мења стање у простору, мора се обављати 
на основу овог Плана и урбанистичких планова нижег реда, као и одговарајућих прописа локалне 
самоуправе и других важећих закона и прописа. 
 На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на земљишту 
претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-а (издавањем локацијских 
услова или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев на подручјима за која је дефинисана 

II 1. 13. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПГР 
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обавезна израда планова детаљне регулације: у графичком прилогу „Карта спровођења“, у посебним 
правилима уређења и грађења и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу. 
 Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, релевантан 
је податак са графичког прилога „План нивелације и регулације“. 
 Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате или је 
дошло до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су подаци који се очитају са графичког 
прилога у дигиталном облику: „План нивелације и регулације“ (за површине јавне намене), односно са 
планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној геореференцираној геодетско катастарској парцели. 

 
 
 
Додатна документација је обавезна за дефинсање плавне зоне дуж водотокова реке Дрине јер 

у обухвату плана и шире, није могуће спровести и дефинисати кроз израду овог плана због мало 
расположивих параметара који би дали веродостојну границу зоне. Из тог разлога неопходно је у 
наредном периоду приступити изради адекватне хидролошко-хирауличке студије којом је могуће 
дефинисати коте велике воде стогодишњег повратног периода дуж границе плавне зоне реке Дрине. У 
обзир узети и чињеницу да је река Дрина међународни водоток и хидролошка студија мора узети у 
обзир и стање леве обале реке. Линију стогодишње велике воде обележити на валидној и нивелационо 
детаљнијој катастарско-топографској подлози са пажљивом проспекцијом терена и свих постојећих 
објеката.  

За објекте и захвате у простору који су од интереса за развој, уређење и афирмацију појединих 
локација и целина на подручју Плана, локална самоуправа може доносити урбанистичко – 
архитектонска решења, пројекте и стручне подлоге ради компаративне анализе, провере квалитета, 
геомеханичка истраживања, односно избора алтернативних решења. 

Поштовање геотехничких услова је обавезно. Обавезна израда геотехничких елабората 
дефинисана је прописима, Закон о планирању и изградњи са подзаконским актима и Закон о рударству 
и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и подзаконским актима). 

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих 
измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и 
програме који нису наведени у ставу 1.овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан 
за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји 
могућност значајних утиваја на животну средину. За директно спровођење ПГР се стратешка процена 
не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја. 

За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте накнадно се одлучује о изради 
стратешке процене, односно процене утицаја, за сваки појединачни случај, на основу мишљења 
надлежног органа локалне самоуправе. 

Приликом издавања Локацијских услова, као и приликом градње, а потом коришћења објеката, 
неопходно је уважавати све елементе заштите животне средине и примењивати мере којима се неће 
ослабити њено затечено (нулто) стање. У случају да већ затеченом стање животне средине не 
одговара минималним допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости, дефиниане 
важећим прописима и стандардима. 

У детаљним урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима, потребно је дефинисати 
мере заштите животне средине у складу са важећим законима. Неопходно је што више користити такве 
енергенте који ће еколошку побољшати стање обухваћеног подручја, што подразумева употребу гаса 
(када се за то стекну услови) или алтернативних енергетских извора (соларна енергија, ветар и сл.). 

У складу са предложеном наменом простора и намераваним активностима, а у складу са 
потребама увођења системског планирања одвођења атмосферске канализације и заштите од 
подземних и атмосферских вода, неопходна је израда додатне документације. 

 
 
 
Локацијски услови за захвате у простору на подручјима за које је, према одредбама овог Плана 

обавезно доношење плана детаљне регулације, не могу се издавати до доношења тих планова, осим 
за реконструкцију постојећих објеката и за реконструкцију постојећих објеката (без доградње и 
надградње) и за реконструкцију постојећих мрежа и саобраћајница и инфраструктуре. 

II 1.13.2. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДОМ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

II 1.13.3. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Постојећим објектима, према овој одредби, сматра се објекат који постоји у простору, изграђен 
на основу и у складу с одобрењем за градњу или је легализован на основу других законских прописа 
или укњижен у земљишној књизи. Реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: да се не мења постојећи карактер изградње (типологија, структура, врста и начин градње и 
сл.) и просторни односи у суседству, да се не погоршавају постојећи услови боравка у суседним. 

Уколико се годину дана од доношења ослуке о приступању изради планова, предметни планови 
не донесу, поступиће се у складу са законским одредбама и одредбама ПГР. 

На подручјима уз коридоре за које је обавезна израда ПДР/УП је дозвољено издавати 
локацијске услове на локацијама које имају директан приступ на површину јавне намене или 
сукорисничку приступну површину под условом да се објекат постави на грађевинску линију која 
обезбеђује касније формирање неопходне површине јавне намене. 

 
 
 
Локацијски услови за захвате у простору на подручјима за које је, према одредбама овог плана 

обавезно доношење урбанистичких пројеката, не могу се издавати до доношења истих. 
Реконструкција постојећих објеката, до доношења УП, може се дозволити под следећим 

условима: да се не мења постојећи карактер изградње (типологија, структура, врста и начин градње и 
сл.) и просторни односи у суседству, да се не погоршавају постојећи услови боравка у суседним 
грађевинама. 

 
 
 

 Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени ка комуналном опремању насеља при 
чему се посебна пажња усмерава на формирање угодног амбијента за становање и развој оних 
активности које доприносе подизању његовог квалитета (спортско-рекреативне активности, активности 
јавних намена и др.). У складу са тим, код спровођења плана, препорука је: 

 да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на делове 
територије и локације које су у функцији основних потенцијала, уз неопходно опремање 
земљишта пратећом инфраструктуром; 

 да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, целина и зона како 
би се простор компактније и економичније градио; 

 да се активно ради на обезбеђењу површина јавне намене и привођењу планираној намени и 
активностима (саобраћајнице, зоне спорта и рекреације). 

Приоритети у спровођењу ПГР-а су следећи: 
 изградња водоводне и канализационе мреже; 
 решавање проблема атмосферске канализације системском изградњом каналске мреже и 

обезбеђењем ретензионих површина; 
 реконструкција постојећих саобраћајница и изградња планираних саобраћајница; 
 чишћење водотокова; 
 обезбеђење у уређење простора за спортске и зелене површине јавне намене; 
 уређење централне зоне насеља; 
 уређење приобалног дела насеља и развој туризма; 
 стварање веће привлачности простора и насеља, подстицај привредног развоја; 
 проширење, уређење и опремање насељских гробља; 
 изградња мрежа и објеката електроенергетске и електронске инфраструктуре; 
 формирање система мониторинга и свеукупне заштите животне средине. 

 
 
 
 
У подручју обухвата урбанистички планови који су основ за издавање локацијских услова: 

1. План детаљне регулације за комплекс „Давидовићи“ Љубовија („Сл. лист општине 
Љубовија“, бр. 29/20); 

2. План детаљне регулације за изградњу далековода 110КВ Љубовија – државна граница 

II 1.13.4. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

II 1.13.5. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПГР 

II 1.13.6. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
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Босна и Херцеговина („Сл. лист општине Љубовија“, бр. 15/18); 
3. План детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија („Сл. лист 

општине Љубовија“, бр. 3/21); 
4. План детаљне регулација за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и 

производњу пелета на к.п.бр. 3316/2 К.О. Буковица („Сл.лист општине Љубовија“, бр. 
12/18); 

5. План детаљне регулације за изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук општина 
Љубовија („Сл.лист општине Љубовија“, бр. 4/14). 
 

 Планови који се стављају ван снаге: 
1. План детљне регулације туристичко рекреативни комплекс „Мотел“ Љубовија („Сл.лист 
општине Љубовија“, бр. 15/19). 

 
 Урбанистички пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-рехнички 
документи за спровођење планских докумената, се могу примењивати у делу у коме нису у супротности 
са регулацијом јавних површина у ПГР. 

1. Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта на кат.п.бр. 554/1 
К.О.Љубовија; 

2. Урбанистички пројекат за изградњу јавног отвореног пливачког базена у Љубовији, на 
локацији к.п.бр. 661-део и 665/1 К.О. Љубовија и к.п.бр. 826/3 К.О. Читлук; 

3. Урбанистички пројекат за изградњу зграде Центра за социјални рад „Љубовија“ 
Љубовија 

4. Урбанистички пројекат „Вртић“ Љубовија 
 
 
 

 Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним 
просторним целинама и зонама. Правила грађења служе: за регулисање изградње на површинама где 
се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу ПГР-а; за израду 
урбанистичког пројекта за површине за које се овим планом прописује обавезна израда урбанистичког 
пројекта; за регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-а 
или израдом урбанистичког пројекта; смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је 
прописана обавезна израда планова детаљне регулације. 
 
 

 
 Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе приликом 
дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су за изградњу објеката на 
појединачним локацијама. 
 Уколико се у тексту помињу услови за матичну парцелу, по правилу се ради о катастарској 
парцели као територијалној јединици која представља део земљишта у катастарској општини одређен 
границом и означен јединственим бројем, на коме постоји право својине. Правилима парцелације/ 
препарцелације може бити условљено или допуштено формирање грађевинских парцела. Матична 
парцела је и катастарска парцела у традиционалном начину изградње из које су издвојене парцеле под 
објектима и сукорисничка парцела, преко које се приступа појединачним парцелама. 
 
001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по типичним зонама/ 
површинама и на појединим местима – по парцелама. Правилима грађења за зону/површину 
дефинишу се правила грађења за доминантну намену. Правилима грађења за зону/површину, уз 
доминантне намене (са графичког прилога) дефинисане су и компатибилне намене. 
 
 
 
 
 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

II 2. 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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Компатибилне намене  
 
Табела 15: Приказ компатибилности намена. 
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Становање О Х1 Х2 Х Х10 Х Х Х6   

Производња  О Х     Х Х  

Остале 
привредне дел.  
и пословање 

Х3  О Х Х4 Х Х Х Х  

Насељски центри Х  Х5 О Х Х Х Х6   

Јавне службе и 
објекти 

Х10    О Х Х Х Х  

Спорт и  
рекреација 

  Х7   О Х    

Зелене површине      Х8 О    

Комуналне и 
инфр. површине 

   Х   Х О   

Саобр.површине    Х9      О  

Пољопривредно  
земљиште 

      Х   О 

Значење индекса у табели: 
1. У оквиру породичног становања је могуће производно занатство и то: тихе и чисте делатности, 

малих капацитета, које имају мали обим транспорта, лаким теретним возилима и које неће 
имати неповољних утицаја на становање, како је наведено у правилима грађења, а у оквиру 
становања руралног могући су и мали производни погони оних грана и капацитета, како је 
наведено у правилима грађења. 

2. У оквиру становања могуће су пословне активности (представништва, агенције, посредовање и 
сл.), комерцијалне и услужне делатности, делатности угоститељства и смештаја и сл., како је 
наведено у правилима грађења за зоне становања (породично становање, становање рурално, 
привремено становање и вишепородично становање). 

3. У оквиру површина за привредне делатности се може наћи пословно становање као повремено 
и привремено, које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру. 

4. У оквиру површина за привредне делатности могу се наћи службе државне и локалне управе 
(контрола саобраћаја и сл.). 

5. У оквиру насељског центра развијају се комерцијални и услужни садржаји, како је наведено у 
правилима грађења. 

6. У оквиру становања и насељског центра површине за комуналне делатности и 
инфраструктурне површине се уређују, како је наведено у правилима грађења (пијаца, паркинг 
простор и сл.). 

7. У оквиру зелених површина и површина за спорт и рекреацију, уколико то услови дозвољавају, 
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могу се наћи услужни и комерцијални садржаји и др., како је наведено у правилима грађења. 
8. У оквиру зелених површина (зеленило и шуме), уколико то услови на ртерену дозвољавају, 

могу се уредити површине за одмор и рекреацију (трим стазе, травнати терени и сл.), према 
условима који су дефинисани у правилима грађења. 

9. У оквиру инфраструктурних коридора, површина и објеката за саобраћајну инфраструктуру, 
могу се наћи пратећи садржаји за сервисирање возила (радионице, сервиси и сл.), снабдевање 
горивом, пословне, комерцијалне и услужне делатности (мањи ресторани, мотели, продавнице, 
пошта, мењачница, представништва, шпедиција и сл.). 

10. Објекте у јавној употреби  је могуће лоцирати у оквиру становања, а у оквиру јавних служби, 
изузетно је могуће организовати стан за домара. 

  
У зонама са доминантном наменом становања, компатибилне намене си: спорт и рекреација, 

трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски 
објекти. 
 У зонама са доминантном наменом пословања (зона комерцијалних делатности), компатибилне 
намене су: спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, бензнске и друге пумпне 
станице и др.  
 Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које 
проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег 
суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира делатности, ради уређења појединачних 
локација са аспекта визуелног ефекта на околину. Правила грађења и уређења која се односе на зону 
доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну намену, а планом детаљне регулације 
или урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни простор, могу се дат и другачија правила, 
али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне намене зоне. 
 У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња, или 
једног пословног простора истог власника на другој локацији, максимална површина простора у којем 
се обавља предметна делатност 100m2. 
 
002. У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило „сличности садржаја“ са 
неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се 
онемогуће производне активности у зонама центра насеља и стамбеним зонама, као и да се спрече 
негативни утицаји намена на околину. За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних 
зона тако да не треба одступати од напред наведеног. Опште одредбе су дефинисане поглављем 
„Организавија и намена простора“. 
 
003. Услови за изградњу утврђује се на нивоу зоне/површине. Зона/површина је планерска јединица 
која представља традиционалну или просторну целину у формирању, у складу са планском 
документацијом. Општа правила за изградњу по зонама/површинама се дефинишу поглављем „Општа 
правила уређења и грађења по типичним зонама“. 
 
004. Изградња другог објекта на парцели: У стамбеним зонама је дозвољена изградња другог 
стамбеног или објекта компатибилне намене на парцели, максималне спратности П+1, до границе 
максимално дефинисаних параметара за целу парцелу. 
 
005. За изградњу свих врста објеката морају се поштовати правила уређења и правила грађења 
(урбанистичка правила изградње) који се утврђују за доминантну и компатибилну намену зоне у којој се 
објекат налази. Урбанистичка правила се примењују кумулативно. 
 
006. Урбанистичка правила изградње чине: намена површина, максимална зона изградње 
дефинисана максималним грађевинским линијама према регулацији и суседима, условима паркирања, 
услови за обезбеђење минималних незастртих зелених површина, услови за обезбеђење структуре и 
површине стамбених јединица и други услови који су утврђени планом. 
 
007. У подручјима санације бесправне градње, могуће је одступање од критетијума, односно 
прилагођавање стању које се утврђује Законом о легализацији (озакоњењу).  
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008. У свим подручјима становања омогућена је изградња простора за нестамбене намене које не 
угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обима транспорта и сл. основну намену. Учешће 
нестамбеног у укупно играђеном простору одређује карактер намене. Учешће до 20% пословног 
простора одређује стамбену намену, 21-50% стамбено-пословну, 51-70% пословно-стамбену, а преко 
71% пословну. Величина пословног комплекса у зони становања не може бити већа од 0,5ha. У свим 
случајевима се примењују правила грађења за стамбене објекте. 
 
009. Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да 
омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе 
функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије 
дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону 
изградње дефинисану грађевинским линијама. 
 Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у 
графичком прилогу „План саобраћаја, регулације и нивелације“ и оне су обавезујуће осим за изградњу 
објеката у зонама комерцијалних делатности. и слободностојећих стамбених објеката, где могу бити 
повучене према унутрашњости сопствене парцеле до границе минимално дефинисаних одстојања 
према бочним и задњим међама. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико 
ПГРом није другачије одређено. У зонама које се сматрају изграђенима и комплетно реализованим, 
грађевинске линије објеката су постојеће. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у 
простору између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност 
инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. 
 У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора градити према 
правилима за нове објекте. Постојећи објекти које прелазе највеће дозвољене габарите утврђене овим 
Планом за објекте унутар зона у којима се налазе, могу се реконструисати само у оквиру постојећих 
габарита. 
 У зонама центра насеља где је условљено да се грађевинска и регулациона линија поклапају, 
нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто. Изузетно, у зони између 
регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање рампи/лифтова за обезбеђење приступа 
лицу са посебним потребама. 
 Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у 
оквиру планираних површина јавне намене (улице, јавне спортско рекреативне површине, комунални 
објекти и др.), морају се уклонити. 
 У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти 
могу бити постављени: 

 Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске 
парцеле; 

 У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. 
Овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа; 

 У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 
парцеле. У зонама у којима се граде објекти у непрекинутом низу, могућа је изградња 
атријумских и полуатријумских обејката. Изградња објеката у непрекинутом низу је 
дозвољена само у зони насељског центра. 

 Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3m од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску 
линију према регулационој линији од 1,6m у оквиру сопствене парцеле, односно 0,6m у случају да се 
регулациона и грађевинска линија поклапају. Препусти нису дозвољени ван максималних бочних 
грађевинских линија и ван максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у 
блоковима где се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени од четвртине ширине 
тротоара, максимално 0,6m. 
 Удаљеност слободностојећих стамбених објеката од бочних међа: 

- Минимално 3m и 1m од границе бочних међа чиме се обезбеђује минимално растојање 
од 4m између два објекта. Удаљење од 3m се по правилу обезбеђује на страни која 
преовлађује у улици, односно која омогућава бољу инсолацију објекта (слика А); 

- У случајевима када су на суседним парцелама изведени објекти који су другачије 
постављени у односу на преовлађујућу оријентацију објеката у улици, могућа је 
изградња објекта на минималној удаљености од 1m од међе изведеног суседног објекта. 
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Према тој међи је могуће поставити отворе, искључиво са високим парапетом (слика Б). 

 
 Удаљеност стамбених објеката у прекинутом низу и двојних објеката од бочних међа: 

- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен (слика В); 
- Објекат се другом страном поставља на минималној удаљености 3m од границе бочне међе, 

односно обезбеђује се минимално растојање од 4m између два објекта; 
- За изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа (слика В) под условом 

да се град објекат исте висине слемена и да се испоштују сви услови заштите објекта уз који се 
гради; 

- За све остале случајеве изградње објекта на међи неопходна је сагласност суседа. 

 
 Минимална удаљеност слободностојећих стамбених и помоћних објеката од задњих међа и 
међусобна удаљеност објекта на парцели: 

- слободностојећи објекти максималне коте слемена +4,2m – минимално 1m; 
- слободностојећи објекти коте слемена више +4,21m – минимално 5m ако се постављају отвори 

стандардне висине парапета; 
- слободностојећи објекти коте слемена више од +4,21m – минимално 1-5m ако се постављају 

отвори са високим парапетом (слика Г). 
 
 Минимална удаљеност слободностојећих објеката на сопственој парцели: 

- слободностојећи објекти: минимално 5m ако се постављају отвори стандардне висине 
парапета; 

- у осталим случајевима удаљеност по избору инвеститора, односно уз сагласност сувласника 
ако их има на парцели (слика Г). 
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Удаљеност стамбених објеката у непрекинутом низу у оквиру сопствене парцеле и двојних 

објеката од бочних и задњих међа: 
- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен 

објекат; за изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа (слика 
Д) под условом да се гради објекат исте висине слемена и да се испоштују сви услови 
заштите објекта уз који се гради; 

- Уколико нема сагласности, објекат висине слемена до +4,2m се поставља на 
минималној удаљености од задње међе од 1m, односно објекат висине слемена више 
од +4,21m се поставља на минималној удаљености од задње међе од 5m (слика Г); 

- Објекат са бочном страном може поставити на заједничку међу уколико има сагласност 
суседа или се поставити на минимално одстојање од 1m (слика Д); 

- Објекат са једном бочном страном мора поставити на минимално удаљење од 3m од 
друге бочне међе; 

- За све остале случајеве изградње објекта на међи или на ближим одстојањима од 
минимало дефинисаних је неопходна сагласност суседа. 
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Удаљеност вишепородичних стамбених објеката максималне спратности П+4+Пк од задњих међа: 
- минимално h/4 висине слемена објекта осим у случају изградње објеката у прекинутом низу 

(двојих објеката) h/2 са обејктом на наспрамној парцели. 
 
Удаљеност комерцијалних, комуналних и објеката јавне намене од бочних и задњих међа: 

- Објекти се граде као слободностојећи објекти. Изузетак могу чинити само специфичне локације 
са затеченим стањем и специфичним локацијским условима на којима се другачији тип 
изградње објекта може утврдити израдом урбанистичког пројекта. 

- На парцели је неопходно обезбедити један приступ ширине 3m са бочне стране комерцијалног 
објекта у зони становања, односно 4,5m у комерцијалној и другим зонама. Изузетно се може 
одобрити мања удаљеност објекта од 4,5m (али не мање од 3m) од бочне међе ако се у 
поступку издавања локацијских услова недвосмислено утврди да се ради о објекту малог 
капацитета за чије функционисање нема посебних услова. 

- Објекат се другом страном поставља на минимално 1m од границе бочне међе. 
- Удаљеност објекта од задње међе је минимално 4,5m односно мања удаљеност објекта од 

4,5m (али не мање од 3m) од бочне међе ако се у поступку издавања локацијских услова 
недвосмислено утврди да се ради о објекту малог капацитета за чије функционисање нема 
посебних услова. 

- Посебним условима се могу условити и већа удаљења од бочних и задњих међа 
(противпожарни услови, услови заштите животне средине, технолошки и сл.). 

  
 Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину од 90cm од коте 
тротоара (степеништа, рампе и сл.) могу да пређу грађевинску линију приземља. Елементи 
конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска линија морају бити у 
оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија. 
 Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане 
плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима уз поштовање критеријума ПГР који се 
односе на удаљеност према суседима. При детаљној разради простора, при изради планова детаљне 
регулације, може доћи до мањег одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при 
чему се растојање грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног ПГР), уколико се ради 
о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, уколико 
то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. 

010. Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са 
терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр, 22/15).   
 ПГР-ом се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа. Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa 
призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe 
слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe 
призeмљa кoja je нa + 0.15 m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. 
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe 
висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. Пoд пoдкрoвљeм сe 
пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe 
Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити 
вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe 
спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe пoвучeнoг 
спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe 
пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм 
нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe 
свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa 
jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. Максималне коте слемена за објекте су: +11,70 за три 
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и мање надземних етажа; +14,70 за четири надземне етаже. Х Препоручују се коси кровови али се не 
условљавају.  

011. Спољне степенице нису дозвољене сем ако се не ради о степеницама које су предвиђене 
противпожарним елаборатом и служе за евакуацију. 
 
012. Приступни пут за ватрогасна возила: Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна 
возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 
8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина коловоза за 
једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који 
остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 
12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је 
део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка 
коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта. 
 
013. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, 
oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4m. Избaчeнe тeрaсe нису 
дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. У зони ужег и ширег центра насеља, ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти 
рустичнe, дрвeнe oгрaдe нa тeрaсaмa и бaлкoнимa. Зa oбjeктe дo 800m2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe 
oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и 
стeпeништa). Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. 
Прoзoри сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo 
oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У 
случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, архитектонски ускладити oбрaду фaсaдa у пoглeду 
диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe, да се добије хармонична и уравнотежена 
целина. Усклађеност фасаде у случају интервенције на двојним објектима проверава Комисија за 
планове. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити 
флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти над површинама јавне намене могу бити максимално до 1/4 
ширине тротоара али не шире од 60cm. Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних 
парцела. 

014. Интервенције на постојећим објектима: Реконструкција објеката се изводи у складу са законом 
дефинисаним условима за ову врсту интервенција. 
 Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој 
парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина. 
 Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно 
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора 
и сл.). 
 Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта, исти се може 
обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле. 
 Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта, 
као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не сме да пређе ширину 
калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка 
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.  
 Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката 
под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег и 
објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од 
спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити 
само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити 
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постављена и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде лица 
са посебним потребама. 
 Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на 
објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се не сме нарушити однос према суседним 
објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи.  
 Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења намени 
простора на објекту се могу изводити следећи радови: инвестиционо и текуће одржавање. 

015. Објекти без одобрења за изградњу: У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за 
изгрдњу/грађевинске дозволе или супротно њима, поступиће се у складу са Законом о легализацији 
(озакоњењу). 

016. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива* 

Табела 16: Нормативи за обезбеђење паркинг простра 
Намена Број паркинг места** Јединица 
Становање 1пм стан 
Банке, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа 

 
1пм 

 
70m2 корисног простора 

 
Трговина на мало 1пм 100 m2 корисног простора 
Поште 1пм 150 m2 корисног простора 
Ресторани и кафане 1пм 8 столица 
Хотел (према категорији) 1пм до 10 кревета 
Спортска хала 1пм 40 гледалаца 
Дом културе, биоскоп 1пм 30 седишта 
Производни, магацински и 
индустријски објекти 

 
1пм 

 
20 запослених 

*Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за поједине локације и затечено стање 
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места примењују 
се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број, а од 0,51 на већи број. 
 
 Паркирање се може вршити на максимално једној подземној етажи. Број надземних етажа за 
паркирање није ограничен. Инвеститор има право да објекат вишеетажне гараже изгради као 
самосталан објекат на парцели. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих 
рампи у складу са техничким нормативима.  
 Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено (формиран 
дрворед). Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који могу да 
угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које имају велике и тврде 
плодове, плодове који би запрљали простор. Код врста које имају коренов систем који би могао да 
денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити  прстенове који би усмерили корен у 
жељеном правцу.  
 
017. Заштита простора и заштитне зоне:  
На простору који је обухваћен ПГР-ом дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних 
објеката и инсталација,   археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или 
забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне 
су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа у 
документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће 
урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати:  
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 Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  атмосферских канала  и обезбеђења 
приступа  механизације за њихово одржавање канала, неопходно је ставити под заштиту 
приступне стазе ширине по 5,0м  са  обе стране  канала, односно не дозволити  никакву градњу 
у том појасу. Изузетак могу бити само инфраструктурни објекти, који неће угрозити стабилност 
косина канала, нити могућност приступа  каналу. За  нове канале, присупне стазе су узете у 
обзир приликом дефинисања парцела за њихову изградњу. Сви стали услови, који су 
дефинисани за заштитне коридоре постојећих канала, примењиваће се и за планиране канале. 

 Заштитне зоне цевовода: за примарне инсталације водовода са сваке стране од осовине 
цевовода  1,0 m, а где  то није могуће  по 0,5 m  са сваке стране  цевовода уз  посебне мере 
обезбеђења рова челичним подградама, у случају паралеленог вођења са другим 
инсталацијама, односно минимано по 2,0m са обе стране  цевовода у случају изградње неког 
другог објекта  уз обезбеђење рова челичним подградама; за секундане инсталације водовода 
– дубина цевовода са сваке стране од осовине цевовода (1,0m), а минимално  по 0,5 m са сваке 
стране цевовода за случајеве паралеленог вођења са другим инсталацијама и минимално по 
1,0 m  са сваке стране у случају изградње неког другог објекта; за примарне и секундарне 
инсталације канализације, по + 1,0 m   са сваке стране од осовине цевовода, а где  то није 
могуће  по 0,5 m  са сваке стране колектора уз посебне мере обезбеђења рова челичним 
подградама  у случају паралеленог вођења са другим инсталацијама, а минимално 2,0m са обе 
стране  осовине колектора у случају изградње  неког другогог објекта; Код укрштања 
инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и 
критеријуми: Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне 
цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна 
нерегулисаних, као и на мин. 0,80-1,00 m испод нивелете дна регулисаних корита на местима 
прелаза. Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због 
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних 
појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих 
објеката, без претходно обезбеђених хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, cтудија, 
генералних, идејних и свих других, за то неопходних техничких решења. 

 Заштитне зоне за електроенергетске објекте, дефинисане у поглављу II 1.5.5. 
Електроенергетика – Изградња објеката у близини електроенергетских објеката 
Заштитини појас у смислу Закона о енергетици: 
- за далековод 110kV : 25m мерено од истуреног фазног проводника, са обе стране вода; 
- за далековод 35kV : 15m мерено од истуреног фазног проводника, са обе стране вода; 
- за далековод 10kV : 10m мерно од истуреног фазног проводника, са обе стране вода осим за 
СКС 10kV; 
- за СКС 10kV и СКС 0.4kV : 1m  са обе стране вода; 
- за  трансформаторске станице 35kV и 10kV на отвореном: 10m; 
- за трансформаторске станице 110kV на отвореном: 30m; 
- за подземне ел. Енергетске каблове 10kV и 0.4kV: 1m са обе стране трасе. 

Заштитне мере, услови за изградњу објеката и процедуре у заштитном појасу далековода 
110kV утврђени су у наведеним условима „Електромрежа Србије“ А.Д.Београд. За сваку градњу 
у заштитном појасу неопходно је прибавити сагласност тог предузећа. 

Заштитне мере, услови за изградњу објеката и процедуре у заштитном појасу далековода 
35kV i 10kV, ваздушне нисконапонске мреже, трафо-станица 110/35kV, 35/10kV  и 10/0.4kV и за 
подземне ел.енергетске кабловске водове 10kV и 0.4kV утврђени су у наведеним условима 
„Електродистрибуције“ Лозница. За сваку градњу у заштитном појасу неопходно је прибавити 
сагласност тог предузећа. 
Непосредни заштитни појас: 
- за далековод 110kV : 15m, са обе стране осовине вода; 
- за далековод 35kV : 7.5m, са обе стране осовине вода; 
- за далековод (мешовити вод) 10kV : 4.5m, са обе стране осовине вода.  
  У непосредном заштитном појасу далековда и НН мреже нису дозвољени: изградња 
објеката осим инфраструктурних у складу са законом, садња дрвећа и жбуња са одраслом 
крошњом преко 5m, испади на објектима (надстрехе, терасе), коришћење грађевинских машина 
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чији се  покретни део може наћи на растојању ближем од 3.0m од фазног проводника, 
коришћење система за заливање који могу створити млаз воде на растојању мањем од 3.0m од 
фазног проводника. 
 На графичком прилогу орјентационо су нанети заштитни појасеви и непосредни 
заштитни појасеви за далеководе 110kV, 35kV  и 10kV. За сваку грађевинску парцелу понаособ, 
преко које прелазе оба заштитна појаса, неопходно је геодетски снимити положај далековода и 
фазних проводника како би се у обједињеној процедури могле прецизно дефинисати 
грађевинске линије објеката и утврдити други услови за изградњу.  За изградњу у зони 
заштитних појаса далековода 110kV исцртане грађевинске линије нису обавезујуће, односно 
могуће је њихово повлачење ван заштитног појаса како би се избегла потреба израде Елабората 
утицаја и прибављање сагласности ЕМСа. 

 Заштитна зона за подземни челични гасовод (по 3m са обе стране трасе). За сваку градњу 
неопходно је прибавити сагласност ЈП Србијагас. 

 Заштитне зоне за подземни дистрибутивни гасовод до 4bar (пo 1m са обе стране трасе). 
 Заштитне зоне за подземне Тк каблове, бакарне и оптичке  (пo 1m са обе стране трасе). 
 Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице мобилне 

телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се 
дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: 
вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 
m за стубове висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на 
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних 
парцела. Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у близини цркава - у 
радијусу од 100m  због заштите визуре насеља.  

 Заштитни појас и појас контролисане градње уз државне путеве унутар грађевинског подручја је 
дефинисан грађевинским линијама. 
 

018. Ограђивање:  
 Ограђивање парцела на којима се одвијају пословне делатности и поједине делатности јавних 
функција: Ограђивање производних комплекса је обавезно. Ограђивање установа које морају имати 
контролисане услове у којима се обавља функција (школе, предшколске установе, установе 
здравствене и социјалне заштите са смештајним капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим 
условима. 
 Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Уколико се на парцели одвијају искључиво 
комерцијалне делатности (администрација, трговина, услуге и сл.) ограђивање према улици није 
обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом. Договор се 
дефинише овереном сагласношћу.  
 Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и 
границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају комплексу, улазну капију 
је потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која 
ће имати приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али 
висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде. 
Висина уличне ограде износи максимално 2m, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи максимално 
0,9m, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте 
биљака. Висина ограде ка суседним парцелама износи максимално 2m, али нема ограничења у 
погледу материјализације ограде. Парцеле са производним објектима који захтевају посебне услове у 
погледу функционалног издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице, 
бензинске станице и сл.) могу се ограђивати према суседима оградом висине до 2,2m. 
 Ограничавајући услов за подизање ограде ове висине јесте постојање објекта на суседној 
парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори радног простора који 
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подразумева неопходну инсолацију. У том случају висина ограде ових комплекса не може угрожавати 
инсолацију постојећег радног простора. 
 Ограђивање парцела у зонама становања: Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. 
Ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора 
са суседом.  
 Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и 
границе парцеле није довољна за несметано скретање возила која приступају парцели, улазну капију је 
потребно померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће 
имати приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али 
висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде. 
Висина уличне ограде износи максимално 1,6m, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи 
максимално 0,4m, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће 
врсте биљака.  
 Ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом и у том случају нема 
захтева у погледу висине и материјализације ограде. Договор се дефинише овереном сагласношћу. 
 Уколико нема договора између суседа, висина непрозирне ограде према суседу је 0,9m а 
висина транспарентне ограде је до 140cm. Висина живице је максимално 2m. Ограничавајући услов за 
подизање живице ове висине јесте постојање објекта на суседној парцели који има грађевинску 
дозволу којом су одобрени прозорски отвори. У том случају висина живице је 140cm. 

Посебни услови за ограђивање: 
 Уколико се стамбени објекат граничи са објектом пословања, на тој међној линији се примењују 
услови за ограђивање пословних објеката. 
 У случајевима када инвеститор жели да постави нову, односно легализује ограду до регулације 
која не одговара дефинисаним условима, неопходно је да предходно прибави позитивно мишљење 
Комисије за планове општине Љубовија. Комисија ће у тим случајевима ценити усклађеност ограде у 
односу на функцију и архитектуру објекта на парцели и/или уметнички изражај. 

 
 

Правила дефинисана овим поглављем су усмеравајућа правила која се користе приликом 
дефинисања правила уређења и правила грађења код ираде Планова детаље регулације и даљег 
спровођења ПГР. Нису карактеристична за изградњу објеката на појединачним локацијама. 

 
Целина 1 
Стамбена целина Лоњин: Компактна стамбена целина просторно формирана уз државни пут од 

индустријске зоне коменолома према Шапцу лево, са препознатљивим подцелинама: рурално 
становање са великим површинама пољопривредног земљишта и формирање туристичке и викенд 
зоне (површине привременог становања) уз реку Дрину. 

 
019. Приликом израде планова и пројеката испоштовати услове и смернице из поглавља 

„Систем зелених површина“, имајући у виду обавезно формирање дрвореда уз државни пут као 
заштитну баријеру од буке и других загађења (дрвореда отпорних на аерозагађења), који би поред 
основне функције имали и афирмативни визуелни ефекат, али и друге смернице које се односе на 
потребу израде додатне документације. 

 
020. У свим целинама форсирати заштиту парцела у јавној својини за јавну употребу и намену и 

развоју зона спорта и рекреације, градске плаже као и компатибилних намена. 
 
021. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да се задржава 
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постојећа. 
022. Препоручује се израда студије и одвођења атмосферских вода. Уређење каналске мреже 

треба да представља приоритет. 
 

 023. Објекти који се налазе у плавном подручју не могу бити трајног карактера. За овакве 
објекте обавезно је прибављање и водних услова, односно водне сагласности надлежног органа у 
складу са Законом о водама. 

 024. Приликом израде планова и пројеката неопходно је поштовати услове заштите природе. 

Целина 2 
Радно-стамбено зона „Стара Љубовија“: Целина формирана између индустријске зоне-

каменолома до новог моста Братољуб. У просторној целини се могу издвојити две подцелине: радна 
зона (површине за индустрију и производњу) и зона комерцијалних делатности оријентисана уз 
државни пут и подцелина становања формирана уз државни пут. 

 
025. Целина је доминантно разрађена као радна зона у којој доминира индустрија и производне 

хале. Примарни циљ је дефинисање јавних и сукорисничких интереса унутар зоне. 
 
026. Препоручује се израда студије и/или пројектне документације које ће дефинисати систем 

за прикупљање и одвођење атмосферских вода и индустријских отпадних вода уз могућност изградње 
посебног постројења за пречишћавање. 

 
027. Уређење комплетне териорије уз санацију терена и максимално поштовање услова 

заштите животне средине 
 
Целина 3 
Урбано-централна насељска целина: Компактна централна целина насеља мешовитих намена, 

претежно становање и сви централни садржаји. Зона која у ужем центру има високу комуналну 
опремљеност и изведене улице задовољавајуће регулације. Издваја се препознатљива подцелина 
Лоњинског побрђа са претежном наменом руралног становања са пољопривредним земљиштем, 
недефинисане и неправилне саобраћајне матрице. 

 
028. Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти могу градити у 

непрекинутом низу су дефинисане графичким прилогом плана. Објекти у наведеним улицама се могу 
градити и у прекинутом низу уколико се због локацијских услова не могу ослонити на међу (постојећи 
отвори на суседном објекту који су постављени у складу са дозволом или сагласношћу суседа, 
приликом реконструкције постојећег објекта и други, сличан разлог). Сви нови објекти на регулацији у 
зони ужег и ширег центра насеља морају имати стреху према улици (одводњавање крова према улици 
и сопственом дворишту). 

 
029. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да се задржава 

постојећа или преовлађујућа. 
 
030. На парцелама које немају колски приступ у двориште, није дозвољена изградња нових 

објеката, већ само инвестиционо и текуће одржавање постојећих. Тек по обезбеђењу приступа, може 
се одобрити изградња у складу са условима зоне. 

 
031. Препоручује се израда студије и одвођења атмосферских вода. Уређење каналске мреже 

треба да представља приоритет. 
 
Целина 4 
Стамбена целина Доња Буковица и део Читлук: Ову зону карактерише компактно становање са 

очуваном површином намењеном за пољпривредно земљиште, са започетим формирањем стамбених 
блокова на основу претходно постојеће планске документације. Преовлађујућа намена површина је 
породично становање и рурално становање. У централном делу ове зоне налази се површина за 
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индустију и производљу, где је одабир делатности ограничен како би се спречио негативан утицај 
намена на околину. 

 
032. У оквиру ове зоне могућа је изградња објеката у прекинутом низу у складу са прибављеним 

сагласностима суседа. 
 
033. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да се задржава 

постојећа (или преовлађујућа). 
 

 034. На парцелама које немају колски приступ у двориште, није дозвољена изградња нових 
објеката већ само инвестиционо и текуће одржавање постојећих. Тек по обезбеђењу приступа, може се 
одобрити изградња у складу са условима зоне. 

Целина 5 
Радна зона Читлук и Доња Буковица: Карактеристика ове зоне је развој туристичке, 

рекреативне намене и површине за комерцијалне делатности, са површином за индустрију и 
производњу за коју је обавезна израда плана детаљне регулације. 

 
035.  Објекти који се налазе у плавном подручју не могу бити трајног карактера. За овакве 

објекте обавезно је прибављање и водних услова, односно водне сагласности надлежног органа у 
складу са Законом о водама. 

 
036. Саобраћајнице и други инфраструктурни коридори који су дефинисани ПГРом, могу се 

решити и на други начин, израдом планова детаљне регулације и прибављањем посебних услова за 
прикључење на државне путеве. 

 
 
 

 
 Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе приликом 
дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су за изградњу објеката на 
појединачним локацијама у оквиру доминантне и компатибилне намене. 

 
Површине ван грађевинског подручја 
 

  
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Земљиште у овој зони је пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја и пољопривредно 
земљиште у грађевинском подручју које није приведено планираној намени и користи се као 
пољопривредно земљиште. 
У складу са законом, пољопривредним земљиштем (ван грађевинског подручја насеља) се сматрају: 
њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго 
земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и 
друго) које по својим природним и економским условима може рационално да се користи за 
пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, 
виногради и ливаде. 
Пољопривредно земљиште које се налази у грађевинском подручју, до привођења планираној 
намени се користи за пољопривредну производњу.  
Приликом планирања пољопривредног земљишта, а са становишта заштите животне средине важе 
следећа правила: заштита одстојања између стамбених објеката и ораница, односно плантажних 
воћњака који се интензивно третирају вешзачким ђубривом и пестицидима је најмање 800m; у 
заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10m није 
дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива; минимална заштита одстојања између 
граница комплекса сточних фарми и објеката у суседства су: oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaги-
стрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 m и oд извoриштa вoдoснaбдeвaњa 200 m. Нaвeдeнa 
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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. 
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијски услови на основу овог Плана, сeм aкo je у 
питaњу oбjeкaт инфрaструктурe дужи од 100m, кaд je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг пројекта. 
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско 
земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe 
пoрeд државних путева нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo 
oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије“. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребно посебно условити. 
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња 
хидрофорских кућица ради постављања заливних система. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
У оквиру пољопривредног земљишта (које се планом задржава као пољопривредно земљиште или 
се користи као пољопривредно земљиште до привођења намени, а налази се изван становања 
руралног), дозвољено је:  
- извођење свих радова на: мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању 
плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта; 
- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава се одвија у 
складу са општим правилима грађења; 
- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне 
производње, а власнику је поаопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће 
необрадиво пољопривредно замљиште; 
- постављање инфраструктурних и телекомуникационих водова и опреме, изградња и проширење 
пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. 
што ће се, у зависности од обима и карактера накнадно дефинисати Плановима детаљне регулације 
и Урбанистичким пројектима у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и 
других институција које издају посебне услове (нпр. експлоатације; 
- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на земљишту VI 
и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом рекултивације 
утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми; 
- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских 
дрвенастих врста; 
- подизање пољозаштитних појасева; 
- изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње: објекти за смештај 
механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за 
гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и 
раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева, риба, пијавица; 
- електроенергетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне енергије се градити 
ван грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са законом, за изградњу 
електроенергетских објеката је неопходна израда Урбанистичких пројеката. 
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми (капацитети: 
20 и више копитара, 20 и више папкара, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза или 
350 више јединки живине и кунића) и објеката у суседству, и то од стамбених зграда 200m, од 
државних путева Iб реда 200m, од речних токова 200m и од изворишта водоснабдевања 800m. 
Наведена одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину за фарме 
са преко 500 условних грла. Сточне фарме могу да се граде на пољопривредном земљишту. 
Гајење животиња у сточним стајама (објекти у којима се гаје животиње а испод су капацитета који су 
сматрани фармама) је дефинисано општинском одлуком. Број грла није дефинисан јер се исти 
дефинишу различитим актима: општинским одлукама, одредбама заштите животне средине и др. 
који се често мењају и усклађују са европским законодавством и развојем техничко-технолошке 
опреме која прати ову врсту објеката. Такође, број грла које се гаје у домаћинству може бити 
ограничен и санитарним условима који се ослањају на специфичне локацијске услове: удаљеност у 
односу на извор пијаће воде, бунар, присуство септичких јама, осочара и сл. Неопходно је да се 
сваки појединачни инвеститор обрати Одељењу за привреду, урбанизам, грађевинске, стамбене, 
инспекцијске и имовинско правне послове Захтевом за давање мишљења о потреби подношења 
захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за сваки појединачни пројекат 
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у коме ће јасно бити наведена врста и број условних грла. 
Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници и други 
објекти који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун урбанистичких 
параметара. Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије, за објекте на 
пољопривредном земљишту је 5m од локалног (општинског) пута и атарског пута. Максимална 
спратност је П.  
Објекти у којима се држе копитари, папкари и живима морају бити удаљени најмање 15m од 
регулационе линије и најмање 20m од објекта за снабдевање водом, потока и река. Ђубриште- 
прихватни базен мора бити удаљен најмање 15m од регулационе линије и најмање 20m од објекта 
за снабдевање водом, потока и река. 
Уколико постоје појединачне парцеле на којима су формирана сезонска домађинства, а налазе се 
ван грађевинског подручја, дозвољено је: рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa 
приземне спратности, површине до 100 m2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских 
и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или 
изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 m2 у функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни 
други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).  
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe 
утицaje нa oкoлину. Изузетно, на земљишту VI  и више катастарске класе, овим Планом је 
дозвољена изградња и следећих објеката: пилaнa (дo 100 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), 
угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станица за снабдевање 
горивом, као и објеката великих капацитета у функцији прераде примарних пољопривредних 
производа (кланице и сл.). За све наведене је обавезна израда урбанистичког плана / плана 
детаљне регулације. 
Правила грађења за наведе објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим 
планом за сличне типичне насељске целине, нпр. изградња стамбених и економских објеката према 
правилима грађења за Становање рурално, изградња инфраструктурних објеката и сл. 
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и 
препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област. 
Економски објекти који су у функцији примарне пољопривредне производње у смислу Закона о 
пољопривредном земљишту су објекти за смештај механизације (трактора, комбајна, прикључних 
машина, алата и друге механизације), објекти за чување готових пољопривредних производа 
(воћарских, ратарских, повртарских) где се подразумевају хладњаче и објекти који се користе за 
гајење стоке: штале, складишта за храну (сењаци, силоси, амбари, подруми, објекти за силажу, 
објекти за чување воде - резервоари, објекти за посебно чување чврстих и течних отпадака у 
сточарској производњи, ограђени и неограђени простори за гајење стоке са надзором за пашу, 
ограђени и неограђени, ограде, испусти и др, простор одређен за ђубриште и објекти за сточне 
отпатке. Ту се могу сврстати и компостилишта за компостирање биљних и животињских отпадака са 
газдинства. 
Гајење стоке подразумева и постојање одређених специфичности, посебно када се ради о 
живинарској производњи где је одгајивач дужан да у складу са зоохигијенским и другим 
нормативима, користи опрему за смештај, храњење, напајање, чишћење и негу, као и опрему за 
превоз животиња и животињских отпадака.  
Такође, у објекте примарне пољопривредне производње се могу сврстати и сушаре за сушење 
житарица, силоси и подна складишта, као објекти који чине део технолошког процеса чувања 
пољопривредних производа али без поступака прераде примарног производа."1 
Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници и други 
објекти који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун урбанистичких 
параметара. 
У случају када се ради о захтеву који је неусаглашен са овим условима, локацијски услови се могу 
издати уколико се прибави позитивно мишљење Министарства пољопривреде и/или2 надлежног 
органа за заштиту животне средине. 

                                                            
1  Дефиниције преузете из Тумачења Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта Управе за пољопривредно 
земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 25.10.2016. које се налази у документацији плана 
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Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Није дозвољена изградња производних објеката који емитују штетне утицаје на 
околину.   
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих 
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa 
и сл. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

 
 

  
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Општи услови уређења су дефинисани поглављем Систем зелених површина. Површине и објекти 
могу бити у свим облицима својине. Шумско подручје обухвата шуме у државној и приватној својини. 
Шумама у државној својини, које су обухваћене шумским подручјем, газдује ЈП „Србијашуме“, на 
основу пште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама. Приватне шуме су, 
такође, значајни елементи екосистема насеља и у општем циљу здравствене заштите становништва 
је битно њихово очување, заштита и унапређење како у квалитативном, тако и у квантитативном 
смислу. Овим шумама газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама.  
Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и 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 (билошко-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 изданичког 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. 
Услови за уређење шумског појаса су исти, без обзира на врсту својине.  
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.  
 
Шуме се могу налазити у обухвату плана а да то није 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.  
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња 
хидрофорских кућица ради постављања заливних система. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. У оквиру ових површина дозвољена је 
изградња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и других сличних 
објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума (расадници, семенске 
плантаже и сл.). Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ) и сличних објеката, који пролазе кроз 
шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, односно власника шуме.   
Без обзира на врсту својине, грaдскe и насељске шумe мoгу дa сaдржe слeдeћe подцелине:  
- зoну пaсивнe рeкрeaциje удaљeну oд зoнe aктивнe рeкрeaциje и oд глaвних сaoбрaћajницa нajмaњe 
250-300 m. У oвим зoнaмa плaнирaти сaмo oснoвну oпрeму (нaпр. шeтнe и плaнинaрскe стaзe, 
рeкрeaциoнe ливaдe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт пoдручja je 1-3 пoсeтиoцa/ha. Мaксимaлнo учeшћe 
зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 2,5%; 
- зoну aктивнoг oдмoрa кoja мoжe дa сaдржи дoдaтну oпрeму (нпр. jaхaћe стaзe, бициклистичкe стaзe, 
трим стaзe, игрaлиштa зa дeцу, мини гoлф, рeстoрaнe, кaмпинг плaцeвe и др.), дoзвoљeни кaпaцитeт 
у oвим зoнaмa je 5 - 9 пoсeтилaцa/ha. Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 5% 

                                                                                                                                                                                                        
2  Захтев за тумачење се подноси Министарству пољопривреде када је у питању дискутабилна намена објеката која се 
ради на пољопривредном земљишту а надлежном одељењу за заштиту животне средине када су у питању утицаји планираних 
капацитета на животну средину и прописана удаљења. 
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укупнe пoвршинe зoнe 
- зoну сa тeжиштeм рeкрeaциoних aктивнoсти (нaпр. зoнe сa спoртским oбjeктимa, oтвoрeни и 
зaтвoрeним бaзeнима, зoнe купaлиштa, рeстoрaна, хoтeла, мoтeла, мaринe, објекта спортова нa 
вoди и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт je 100 пoсeтилaцa/ha. Oвa зoнa нe мoжe дa зaузмe вишe oд 5% oд 
укупнe тeритoриje прeдмeтнe шумe сa oднoсoм зaстртих, изгрaђeних пoвршинa и зeлeних пoвршинa 
унутaр oвe зoнe, oд 60: 40%; 
- зону, одн. дeo грaдскe шумe која мoжe бити пaркoвски урeђeна (парк шуме) 
Приступaчнoст: oбeзбeдити лaку приступaчнoст из грaдa; пaркирaлиштa лoцирaти нa глaвним 
прилaзимa шуми; тeжити дa крoз кoмплeкс шумe будe oбeзбeђeнo сaмo пeшaчкo крeтaњe; зa 
лoцирaњe нoвих стaзa кoристити пoстojeћe шумскe путeвe и прoгaлe; мрeжa путeвa трeбa дa 
oмoгућaвa кружнo крeтaњe рaзличитих дужинa сa примaрним, сeкундaрним и тeрциjaрним стaзaмa; 
oбeзбeдити нeoпхoднe стaзe зa снaбдeвaњe oбjeкaтa. 
Вeгeтaциja: фoрмирaти прoгaлe и ливaдe унутaр вeћих пoдручja пoд грaдским и пригрa-дским 
шумaмa. Тeжити слeдeћим oднoсимa: oтвoрeнe пoвршинe 15 -20%, пoлуoтвoрeнe  
10 - 15% и зaтвoрeнe пoвршинe 65 -70%; тeжити фoрмирaњу структурнo рaзнoрoдних, вишeспрaтних 
сaстojинa; плaнирaти дужe трajaњe oпхoдњe; избoр прeoвлaђуjућих врстa дрвeћa и шибљa трeбa дa 
oдгoвaрa прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи; дуж стaзa, прoгaлa и нa рeкрeaциoним ливaдaмa 
кoристити рaзнoврсниjи избoр врстa дрвeћa и шибљa; нa мeстимa гдe je тo мoгућe фoрмирaти 
визурнe тaчкe (из шумe и унутaр шумe); плaнирaти стeпeнaсту, хaрмoничнo изгрaђeну унутрaшњу и 
спoљaшњу ивицу шумe сa вeликим учeшћeм листoпaднoг дрвeћa и шибљa, нaрoчитo цвeтних врстa, 
врстa сa jeстивим плoдoвимa и врстa сa бoгaтим кoлoритoм; плaнирaти прoгaлe и ливaдe ширинe oд  
2 -10тoструкe висинe oкoлнoг дрвeћa; у склoпу шумe мoгу дa сe зaдржe или плaнирajу вoћњaци и 
винoгрaди. 
 
При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих зaштитних шумa вaжe слeдeћи услoви:  
- плaнирaти сaдњу пиoнирских врстa нa клизиштимa и eрoдирaнoм зeмљишту; 
- плaнирaти пoстeпeну зaмeну oвих пиoнирских врстa, врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj 
пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; 
- плaнтaжe тoпoлa пoстeпeнo зaмeнити врeдниjим врстaмa и врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj 
пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa. 
Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

У шумском појасу забрањено је уређење и изградња објеката, који нису у складу са 
доминантном наменом, а у складу са Законом о шумама (“Сл.гласним РС, бр.30/10, 
93/12, 89/15 и 95/18-др.закон), којим се дефинишу услови за самоодрживо 
газдовање шумама и шумским земљиштем на начин и у обиму којим се трајно 
одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, 
способност обнављања, потенцијал за ублажавање климатских промена, као и 
њихова економска, еколошка и социјална функција, без штете околним 
екосистемима. 

 
 

  
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. 
Услови за изградњу објеката и коришћења су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван 
грађевинског подручја. 
У обухвату Плана генералне регулације се налазе делови водотока Дрине и Љубовиђе и неколико 
нерегулисаних потока. У протеклом периоду рађене су реконструкције делова ових водотокова, а 
остатак ће се дефинисати кроз Планове детаљне регулације. 
Постојећи водотоци представљају потенцијал насеља који је неопходно максимално искористити у 
функцији атрактивности и привлачности, потребних за развој туризма.  
Плановима детаљне регулације за уређење водотокова потребно је планирати уређена корита са 
зеленилом и шеталиштем. Циљеви развоја: регулација водених површина, као и одржавање 
постојећих делова који су регулисани; уређивање приобаља, садња дрвореда и сл. 
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и 
деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa: пристаништа, 
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марина, купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe 
дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa и oбjeкaтa спoртa и 
рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју 
(небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера, без обзира да ли се налази унутар 
грађевинског подручја насеља. 
Пoстaвљaњe сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je дoзвoљeнo у индустриjсој/радној зoни, уз посебно 
одобрење водопривредног предузећа. Ова зона је дефинисана за обавезну израду Плана детаљне 
регулације. 
Изгрaдњa објеката у приобаљу који немају трајни карактер се могу дефинисати Oпштинскoм oдлукoм 
и уз предходно прибављене водопривредне услове (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви, викенд 
куће и сл).  
У случају изградње нових објеката (мањих брана, акумулација, ретензија и сл.) са потребом 
утврђивања јавног интереса и наводњавања, неопходна је израда планова детаљне регулације. У 
случају изградње водопривредних објеката такве намене и капацитета који могу имати значајне 
утицаје на животну средину (веће акумулације, хидроелектране, системи мини хидро електрана), 
надлежни орган локалне самоуправе може наложити израду просторног плана подручја посебне 
намене. 
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.  
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност. 
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, 
- забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала, 
- забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 m 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 5,0m, 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; 

- Код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом каналском мрежом, 
морају се испоштовати следећи критеријуми: 

- код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са регулисаним водотоцима и 
каналском мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на минимум 1,0м 
испод нивелете дна регулисаних корита канала и водотока; 

- код евентуалних укрштања инфраструктурних објеката са постојећим водотоцима или 
мелиорационим каналима преко носећих конструкција доња ививца конструкције објеката 
мора имати сигурносну висину – зазор од мин 0,80- 1,0m, у односу на велику меродавну воду 
водотока или канала, за шта ће се издавати посебни водопривредни услови; 

- 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. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Иако за подручје општине није карактристична изградња објеката уз водотокове, дефинишу се 
услови у случају да се такви захтеви појаве. Дозвољено је искључиво постављање викендица за 
привремно становање. Услови изградње су дефинисани у посебном поглављу. Осим наведеног, 
дозовљене су и следеће намене: пољопривреда, шумарство и рибарство; експлоатација шљунка, 
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песка, глине и каолина уз услове и сагласност надлежног министарства; снабдевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизацијом уз обавезу прибављања посебних услова; снабдевање 
водом-управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности 
(сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, уклањање отпадних вода); грађевинарство али се 
додатно условљава селатност у основној функцији објекта (трговина на мало и слично); превоз 
путника на унутрашњим пловним путевима; превоз терета на унутрашњим пловним путевима; услуге 
смештаја и исхране, али се додатно условљава делатност у основној функцији објекта; 
информисање и комуникације, али се додатно условљава делатност у основнох функцији објекта; 
административне и помоћне услужне делатности (изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и 
рекреацију, изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт); услуге одржавања објекаа и 
околине; остале услужне делатнсти. 
Објекти чија је 
изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким, 
водопривредним условима и сл. 

 
 
ПС 

 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ СТАНОВАЊЕМ  
(изградња објеката за унапређење сеоског туризма) 

Зона привременог становања тј. зона за изградњу објеката за унапређење сеоског туризма се може 
поделити на два типа: ПС1 – Привремено становање у небрањеном подручју и ПС2: Привремено 
становање у брањеном подручју. 
Планом генералне регулације се не може повући јасна граница између брањеног и небрањеног 
подручја из разлога што се у условима ЈВП „Србијаводе“ Београд, прибављених за потребе израде 
овог плана под бр. 5703 од 26.05.2022. године, не наводе јасно коте стогодишњих вода нити постоје 
хидролошко-хидрауличке студије са дефинисаном котом велике воде стогодишњег повратног 
периода.  
Анализом је јасно утврђено да постоји потенцијал за изградњу у приобаљу, али да не постоји 
документација која јасно дефинише хидролошки потенцијал, нити заштитне мере.  
Увидом на терену и из података којима располаже Општинска управа Љубовија, јасно је да су нека 
подручја приобаља повремено плављена (зоне узводно од Мотела) и подрчја која никад нису 
плављена, а налазе се у приобаљу (као што је приобално подручје насеља Лоњин. 
Анализом је јасно утврђено да постоји потенцијал за изградњу у приобаљу, али да не постоји 
документација која јасно дефинише хидролошки потенцијал, нити заштитне мере. Сходно томе, 
потребно је урадити хидролошко-хидраулишку студију са дефинисаном котом велике воде 
стогодишњег повратног периода. 
До привођења намени, ова зона се користи искључиво као пољопривредно земљиште. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПС1 
У зони привременог становања у небрањеном подручју дозвољена је изградња приступних путева 
јавне намене или приватних путева уз могућност да се исти повремено плаве. Такође, дозовљено је 
постављање објеката за производњу и коришћење обновљивих извора енергије уз услов да сви 
трансформатори морају бити на котама изнад коте Државног пута Лозница – Бајина Башта. Није 
дозвољена изградња мрежа и објеката инфраструктуре (електроенергетске мреже, водовода и 
канализације).  
На парцелама је могуће постављати камп насеља, приколице, шаторe и другe врсте склопивих 
објеката сезонског карактера.У приобаљу је могуће формирати купалишта и постављање мањих 
понтона (максимално 10х10м) за сунчање и пецање. Максимална површина привременог монтажно 
демонтажног објекта који се поставља је 10m2. 
 
Уз посебне услове ЈВП „Србијаводе“ Београд дозвољено је постављање других монтажно-
демонтажних објеката или сталних објеката (за које важе правила уређења и грађења за зону 
ПС2). Услови ће се прибавити у оквиру обједињене процедуре и истим ће се дефинисати коте 
пода објеката. 
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Када се уради хидролошко-хидрауличка студија са дефинисаном котом велике воде 
стогодишњег повратног периода и када се дефинише кота стогодишњих вода условима 
надлежног водопривредног предузећа, односно када се дефинишу техничке мере за одбрану 
подручја од вода, све зоне које се нађу изван ове линије прелазе у зону ПС2 без измене овог 
плана. За зону ПС2 важе следећа правила уређења и грађења.  
 
До привођења намени под наведеним условима, ова зона се користи као пољопривредно 
земљиште. Сама зона приобаља се користи по условима које је дефинисао Завод за заштиту 
природе што значи да ако у приобаљу постоје засади аутохтоних биљних врста и станишта 
животиња, исти се морају задржати у свом примарном облику. 
Изградња на пољопривредном земљишту се врши у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту и члановима 60 и 69 Закона о планирању и изградњи. 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПС2 
Предуслов за активирање ових подручја (између државног пута Лозница – Бајина Башта и Дрине) је 
изградња приступних путева и остале инфраструктуре. 
Изградња викенд зоне, викендица, може се одвијати само у оквиру простора који су предвиђени за 
ове намене у складу са условима из овог Плана. Уколико је приликом изградње објеката неопходно 
мењати регулацију, прописује се обавеза израде Плана детаљне регулације или Урнанистичког 
пројекта за утврђивање јавног интереса.  
Објекти за одмор и рекреацију и пратећи објекти, могу се градити само на 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 парцелама које су делимично под шумом, под условом да се не врши сеча дрвећа 
на парцели. 
У оквиру зоне за привремено становање, поред викендица могућа је изградња индивидуалних 
објеката за одмор или изградња објеката намењених туризму (за смештај, исхрану, одмор и 
рекреацију) у функцији сеоског, ловног и других облика туризма у складу са чланом 60 Закона о 
планирању и изградњи. Дозвољава се изградња и  објеката за спорт и рекреацију (дечија 
игралишта), трговине на мало, простори за камповање, уређени простори за роштиљ, као и пратећа 
инфраструктура. 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 oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. За иградњу ових 
објеката, објеката у функцији туризма, обавезна је израда Урбанистичког пројекта или Плана 
детаљне регулације. 
 
НАПОМЕНА: 
За овe зонe и објекте који се налазе у водном земљишту, плавном подручју (небрањеној зони), 
обавезно је прибавити и водне услове, односно водну сагласност надлежног органа, у складу са 
Законом о водама. Намена становања у плавном подручју не може бити трајног карактера. 
Пaрцeлe пoрeд регионалног (магистралног) путa а налазе се ван грађевинског подручја насеља нe 
мoгуимaтидирeктaнприступнa путсeм aкo сe зa тo нe прибaвипoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви Србије“. 
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. За изградњу 
делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијских 
услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта. 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Преовађујућа намена у овој зони је: викенд зона (викенд кућице са пратећим и 
помоћним објектима), површине за одмор и рекреацију. Изградња пратећих 
објеката из делатности трговине, угоститељства, као и спорта и рекреације је 
могућа искључиво уз ираду Урбанистичког пројекта. 
Није дозвољена изградња производних и других објеката у којима се обављају 
делатности које емитују негативне утицаје на околину, формирање индивидуалних 
пољоприврених економија, мини фарми и сл. 

Правила 
парцелације 

Парцелацијом/препарцелацијом није дозвољено формирање парцеле мање од 
50ари. Изузев парцела од којих се изузима део парцеле за потребе формирања 
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парцела планираних саобраћајница и других површина јавне намене. У том 
случају, преостали део катастарске парцеле пољопривредног земљишта може 
бити мањи од прописане површине, под условом да је парцела функционална, да 
се намена пољопривреде може несметано одвијати. 
Уколико је површина парцеле мања у затеченом стању, она се задржава. 

Приступ 
парцелама 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 
3,0m, изузетно 2,5m у условима затеченог стања. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне етаже Подземне етаже нису дозвољене.  
Површина објекта Максимална бруто површина приземља (без терасе, уколико 

није застакљена) је 75m2. Тераса или надстрешница (може 
бити уз објекат или одвојена) максимална површина 30m2. 

Индекс заузетости 20% 
Грађевинске 
линије 

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 5.0m 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. 

Удаљеност од 
међа и суседа 

Сви објекти до регулације су искључиво слободностојећи 
објекти. Изузетно се на парцелама које су уже од 10m може 
дозволити изградња објеката у низу (двојих објеката), под 
посебним условима и ако постоји међусобна сагласност.  
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без 
испада) објекта за привремено становање и линије суседне 
грађевинске парцеле за: слободностојеће објекте на делу 
бочног дворишта северне оријентације 1,0m; 
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 
оријентације 2,5m. 
За изграђене викенд објекте чији је расојање мање од 
дефинисаних вредности, у случају реконструкције, не могу се 
на суседним странама предвиђати отвори стамбених 
просторија сем оних са минималном висином парапета од 
160cm. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 45°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок до 1,80m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није 
дозвољено преко суседне/их парцела. Кровови објеката у 
низу морају имати сливове према површини јавне намене и 
сопственом дворишту. Испуст кровова може ићи до ширине 
венца. 

Спратност  Максимална спратност викенд објекта је П+Пк/Пс. У случају 
да је терен на коме се граде викендице угожен од поплава, 
објекте треба градити на стубовима (овај простор се третира 
као сутеренски простор), типа сојенице. Сутеренски простор 
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је могуће делимично затворити, да би се могао користити 
као остава. 

Паркирање Обавезно је обезбедити све потребе за паркирањем у оквиру сопствене парцеле. 
Уређење 
слободних 
површина 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 60% унутар сопствене парцеле.  

Интервенције 
на постојећим 
објектима 

У зонама за повремено становање се дозвољава адаптација, реконструкција, 
доградња у свему према одредбама овог плана. 
Објекти који су предходно добили Грађевинску дозволу (Одобрење за градњу) у 
складу са предходно важећим законским прописима, могу се ообнављати и 
реконстуисати под условом да се на међусобним удаљеностима између објеката и 
између објеката и граница парцела, не могу формирати отвори главних просторија. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази парцела, у складу са општим правилима 
грађења. Дозвољена спратност другог објекта на парцели је П. У унутрaшњoсти 
пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг 
oбjeктa. Услoвзa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0m удaљeн oдбoчнe грaницe 
пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoстзa пoмoћнe oбjeктe je П (призeмљe). 
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних/пратећих oбjeкaтa je 30m2 (брутo, укупнo нa 
пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/демонтажни. 

Ограђивање 
парцела 

Уколико се врши ограђивање прцела, ограда може бити искључиво транспарентна 
(зелена или жичана ограда) до висине 1,6m. 

Објекти чија је 
изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, 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. 
Зaбрaњeнaje изгрaдњaoбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

Фасаде 
објеката 

Материјализација фасаде мора бити планирана и пројектована у савременом 
одрживом архитектонском изразу, по вишим естатским критеријумима, а да се 
уклапају у окружење, тачније да буду у складу са природом којом обилује подручје. 
Материјализација треба да буде доминанта дрвеним облогама, каменом, 
природним материјалима за побољшање енергетских карактеристика објеката и 
сл. Није дозвољена наглашена декоративност, псеудо еклектика, употреба 
флуоресцентних боја и исписивање рекламних порука. 

Посебни 
услови 

РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ:  
Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнaoд плутajућих тeлa сa мaлим гaзoм, кoja 
нису прeдвиђeнa зa стaлнo прeмeштaњe, a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњeи кaбину 
зa смeштajoпрeмe и рeкрeaциoни бoрaвaк људи. Максимална вeличинaoвих 
сплaвoвaje10,0x10,0m (ненаткривени) a мeђусoбнa удaљeнoст 15m. 
Нeoпхoднojeoбeзбeдити 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. 
СOJEНИЦE (БAРAКE)(С) 
Сojeницe (бaрaкe) су дрвeни oбjeкти уз oбaлу или изнaд вoдe, рeкрeaтивнe нaмeнe, 
пoдигнути нa стубoвe рaди зaштитe oд пoплaвa. Спратност сојеница/барака је 
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максимално 0 (површина испод коте етаже са стубовима + 1 (једна корисна етажа), 
а највеће дозвољене висине од 7,0m. 
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 (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). 

 
Површине у оквиру грађевинског подручја 
 

 
С 

 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa, претежно стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим 
oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту, без економског 
дела дворишта.  
Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa (јавни, комерцијални или услужни садржај) 
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 oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други 
oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje 
пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,  oбjeкти и тeрeни зa спoрт и 
рeкрeaциjу  и сл. 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. 
Могућа је изградња двојних и објеката у низу, уколико је то условљено ширином парцела, њиховим 
интензивним коришћењем или другим разлозима. 
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. За изградњу 
пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних 
параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког 
пројекта. 
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема 
одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, 
снабдевања водом за пиће и др.); 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. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Преовађујућа намена у овој зони је: становање, пословање и јавне делатности. 
Одобравају се и једнофункционални објекти када се ради о делатностима и 
промена посројећих намена у намена које су дефинисанње општим правилима. 

Правила 
парцелације 

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним парцелама (блок 
реализован у минимално 55% површине блока: минимална површина нове парцеле 
3 ара (одступање до -5%). За ове парцеле је минимална ширина фронта 6m. 
У свим осталим случајевима, приликом формирања грађевинских парцела: 
минимална површина нове парцеле 4,0 ара (одступање до -5%), минимална 
ширина фронта 12m. У специфичним локацијским условима (остаци парцеле након 
парцелације и сл), ширина фронта може бити мања уколико се испуни критеријум 
величине парцеле али не мања од 7,0м. 
У условима постојеће изграђености блока са сукорисничким парцелама: 
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објекат=парцела под условом да је обезбеђен приступ преко површине јавне 
намене или сукорисничке парцеле минималне ширине 2,5m. 
За једностано узидане (двојне) објекте, минимална ширина парцеле износи 4а (две 
по 2а), а минимална ширина парцеле 8m.  
За објекте у низу минимална површина парцеле износи 2,5а, а минимална ширина 
парцеле 8m. 

Приступ 
парцелама 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 3,0m, изузетно 2,5m у условима затеченог стања. Приступнa 
пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне етаже Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и не сме 
прелазити грађевинску линију у зонама водотока. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 40%, односно 100% у условима постојеће 
изграђености блока када је површина објекта једнака 
површини парцеле. 

Грађевинске 
линије 

У складу са општим правилима. У графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“, дефинисане грађевинске линије 
које ће се поштовати код изградње нових објеката.  

Удаљеност од 
међа и суседа 

У складу са општим правилима. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 45°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Уколико се због распона конструкције у таванском делу 
формира одређени користан простор, исти се може користити 
искључиво као део дуплекс станова, а никако као посебна 
етажа. 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није 
дозвољено преко суседне/их парцела. Кровови објеката у 
низу морају имати сливове према површини јавне намене и 
сопственом дворишту. Испуст кровова може ићи до ширине 
венца. 

Спратност и 
максимални број 
стамбених 
јединица 

Максимална спратност објеката је (По)+П+2+Пк, уколико су 
испоштовани и други услови. Мaксимaлaн брoj стaмбeних 
jeдиницa нa пaрцeли je двe у oбjeктимa спрaтнoсти П+2+Пк, 
oднoснo три нa пaрцeлaмa сa двa стaмбeнa oбjeктa. 
Максимална спратност на парцелама чија је површина мања 
од планом дефинисане (4,0 ари-5%) је (По)+П+2 а 
максималан број стамбених јединица је једна. 
Максималан број јединица пословног простора на парцели је 
две. 

Паркирање Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних 
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 
jeдaн стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну 
мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.). 
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo 
мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или 1 паркинг место на 3 запослена лица. 

Уређење 
слободних 
површина 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 30% унутар сопствене парцеле. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити 
дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa 
и жeљaмa инвeститoрa. 
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Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

У складу са општим правлима грађења. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са општим 
правилима грађења, уколико то не доводи до повећања урбанистичких параметара. 
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 
oбjeкти али се могу постављати стакленици и пластеници иза главних објеката. 
Њихова површина не улази у индекс заузетости. 
Економски објекти се не могу градити. Уколико су постојећи и имају одобрење за 
изградњу, могу се задржати у складу са утврђеним условима. На њима је могуће 
само текуће и инвестиционо одржавање. Уколико објекти нису легални, дозвољено 
је задржати објекат уз промену намене. 

Помоћни 
објекти 

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 нajвишe 1,0m удaљeн oд бoчнe 
грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П 
(призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m2 (брутo, 
укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/демонтажни. 
Дозвољено је постављање пластеника/стакленика. Уколико нема темељења, 
површине под овим објектима се не рачунају у заузетост. 
У предбаштама минималне ширине 5м је дозвољено постављање монтажно 
демонтажне надстрешнице за паркирање максималне површине 15 m2, осим у зони 
насељског центра. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, 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.). 
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.  

Посебни 
услови 

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.  
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и 
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм 
пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  

 
 
СР 

 
СТАНОВАЊЕ РУРАЛНО 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
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 укoликo 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 a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe. Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 
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40 м од регулације улице. Економски обjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, 
сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл. се могу градити и у овој зони али 
им је површина ограничена до максимално дефинисаних урбанистичких параметара за део 
стамбене парцеле (максимално 40% заузетости дела парцеле до дубине 40м). 
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.  

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште се 
поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут а економски 
објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује 
применом правила регулације, увећаном за најмање 3м обавезног зеленог заштитног коридора. 
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. За изградњу 
пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних 
параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког 
пројекта. 
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање проблема 
одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, 
снабдевања водом за пиће и др.); 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. 
До привођења намени, на неизграђеном земљишту које се користи као пољопривредно, и даље ће 
се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и 
сл. Монтажно демонтажни објекти чија површина не улази у заузетост земљишта су: пластеници, 
стакленици, наткривена компостилишта искључиво био масе. Држање домаћих животиња у овој зони 
ће се дефинисати општинском одлуком (врста домаћих животиња и број). 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

У зoнaмa руралног стaнoвaњa дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих oбjeкaтa: 
стaмбeних, стaмбeнo-пoслoвних, 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, а све у складу са дефинисаним 
Правилима уређења.  
Пошто је зона велика, намена локације или објекта може бити коригована у 
еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно 
прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 
m а затим изради урбанистички пројекат, односно да се изради урбанистички план 
ако се не могу прибавити сагласности суседства. У процедури израде 
урбанистичког пројекта и урбанистичког плана неопходно је прибавити и све друге 
релевантне услове и сагласности, првенствено оне које дефинишу област заштите 
животне средине. 

Правила 
парцелације 

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. Постојеће парцеле чија је површина мања од 
дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља. 
Минимална површина нове парцеле 6,0 ари (одступање до -5%), минимална 
ширина фронта 12m. Ширина фронта може бити мања уколико се испуни 
критеријум величине парцеле али не мања од 7,0м. 
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Приступ 
парцелама 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне етаже Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају 
се применити савремени системи хидроизолације, у складу 
са геомеханичким својствима терена. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 40%.  

Индекс 
изграђености 

Максимално 0,6 

Грађевинске 
линије 

У складу са општим правилима. У графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“, дефинисане грађевинске линије 
које ће се поштовати код изградње нових објеката.  
 
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj 
рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијских 
услова 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. 

Удаљеност од 
међа и суседа 

У складу са општим правилима и санитарним условима 
(ђубришне јаме, осочаре, компостилишта и сл). 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 45°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Уколико се због распона конструкције у таванском делу 
формира одређени користан простор, иси се може користити 
искључиво као део дуплекс станова, а никако као посебна 
етажа. 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу 
имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм 
двoришту. 

Спратност  Максимално (По)+П+1+Пк.  
П+1 зa oбjeктe у пoслoвним зoнaмa, oднoснo зa пoслoвнe 
oбjeктe; укoликo сe рaдe вeлики мaгaцини, хлaдњaчe и сл, 
мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe бити дo 8 m, кao и 
зa зaтeчeнa пoљoприврeднa дoмaћинствa вaн грaђeвинскoг 
рeoнa; oвa oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и сличнe oбjeктe. 
П+1 зa eкoнoмскe и пoмoћнe oбjeктe у кућним двoриштимa, 
П+Пк на парцелама које су мање површине од минимално 
дефинисане, 
П зa свe oстaлe oбjeктe. 

Максимални број 
стамбених 
јединица 

У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање 
мaксимaлнo две стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo 
пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално 
дефинисане, дозвољена ја максимално једна стамбена 
јединица. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и 
изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен. 
 

Паркирање Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних 
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oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 
jeдaн стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну 
мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.). 
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo 
мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa. 

Уређење 
слободних 
површина 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 40% унутар сопствене парцеле.  
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за комунално смеће у складу са 
правилима уређења "Систем за евакуацију отпада". Изградњу ђубришних јама, 
осочара, компостилишта и сл. ускладити са санитарним условима. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa 
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм 
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст 
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa 
изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 
Oбjeкти кojи су прeтхoднo 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 мањим од 
дозвољених овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

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. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан 
главним просторијама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг 
oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П+1. Услoви зa 
пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 
Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa рaдићe сe прeмa 
слeдeћим урбaнистичким пoкaзaтeљимa: искoришћeнoст eкoнoмскoг дeлa пaрцeлe 
дo 40%, изгрaђeнoст пaрцeлe дo 0.5, мaксимaлнa спрaтнoст П. Минимaлнo 
рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и eкoнoмскoг пoљoприврeднoг oбjeктa нa истoj 
пaрцeли je 15m. Eкoнoмски oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa 
сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмaњe 1 m пoвучeни oд 
бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe 
зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу 
eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa. 
 
За парцеле које су широм страном оријентисане на саобраћајницу, за нове објекте, 
уколико није могуће остварити претходни начин организације парцеле, економско 
двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији, при 
чему се растојање грађевинске од регулационе линије за економске објекте 
утврђује тако што се максимално дефинисана  грађевинска линија увећава (помера 
у унутрашњост парцеле) за најмање 3m обавезног заштитног зеленог простора. 
Између економских објеката и саобраћајнице организовати окућницу (башта, 
повртњак, воћњак) или другу зелену површину, уз поштовање осталих правила 
уређења и грађења.  

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову изградњу, стамбени 
део се поставља на највишој коти; У том случају се економско двориште поставља 
уз јавни пут, а економски објекти на грађевинску линију при чему се растојање 
грађевинске од регулационе линије за економске објекте утврђује тако што се 
максимално дефинисана  грађевинска линија увећава (помера у унутрашњост 
парцеле) за најмање 3.0м обавезног заштитног зеленог простора. Између 
економских објеката и саобраћајнице организовати окућницу (башта, повртњак, 
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воћњак) или другу зелену површину, уз поштовање осталих правила уређења и 
грађења.  

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-
дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У 
свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, 
oбjeкти мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe 
oбaвљajу дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj 
дубини oд 50 m oд рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих услoвa зaштитe 
живoтнe срeдинe. 
У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, 
бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.). 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг 
oбjeктa. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и гaрaжe je 
П (призeмљe). У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или 
дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду 
сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, 
укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa 
нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у 
дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници. 
Минимална удаљеност објеката од међе је 1,0м. Објекат  се може поставити и на 
међу: 
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 

преклапања и исте висине; 
- уколико постоји сагласност суседа;  
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.  
Максимална висина слемена гаража је 4,2 m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних 
oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити 
монтажно/демонтажни. 
Дозвољено је постављање пластеника/стакленика. Уколико нема темељења, 
површине под овим објектима се не рачунају у заузетост. 
 
У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања 
исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди непропусну септичку јаму, у складу 
са санитарним прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од 
бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се 
парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се 
мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање 
1.0м од границе парцеле. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, 
oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, 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.). 
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност 
непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради 
урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки 
елаборат. 
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Посебни 
услови 

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.  
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и 
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм 
пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  

 
  

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa (јавни, комерцијални или услужни садржај) 
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 oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други 
oблици зaгaђeњa.  
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. За изградњу 
пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних 
параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког 
пројекта. 
 
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина јавне 
намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката; обнова и уређење зелених површина и 
опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу, мањих спортских 
игралишта и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање 
привремених објеката на површинама јавне намене дефинисаће се програмом постављања 
привремених објеката. Јавне површине се морају пројектовати и градити тако да особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све 
у складу са важећим Правилником.  
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова, а у радијусу од 100m нема дечијег игралишта 
за узраст од 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 
50m2 за ту намену, на сопственој парцели. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Преовађујућа намена у овој зони је: становање, пословање и јавне делатности. За 
нове објекте је препоручљиво формирање пословног простора у приземљима 
објеката. Одобравају се и једнофункционални објекти када се ради о делатностима 
и промена постојећих намена у намене које су дефинисане општим правилима. 

Правила 
парцелације 

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен 
приступ до површине јавне намене. 
За нове објекте, минимална површина парцеле је 7ари. Дозввољено је одступање -
5%. 

Приступ 
парцелама 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне 
намене, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и не сме 
прелазити грађевинску линију у зонама водотока. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 50% на парцелама мањим од 10ари, 60% на 
парцелама већим од 10 ари, односно 100% у условима постојеће 
изграђености блока када је површина објекта једнака површини 
парцеле. 

Грађевинске У складу са општим правилима. У графичком прилогу „План 
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линије нивелације и регулације“, дефинисане грађевинске линије које 
ће се поштовати код изградње нових објеката.  
Нови објекти се постављају на грађевинску линији према улици, 
осим слободностојећих за које су дозвољена одступања и та 
одступања су могућа само према унутрашњости парцеле. 

Удаљеност од 
међа и суседа 

У склад са општим правилима. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
45°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. Уколико 
се због распона конструкције у таванском делу формира 
одређени користан простор, исти се може користити искључиво 
као део дуплекс станова, а никако као посебна етажа. 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. Кровови објеката у низу морају имати 
сливове према површини јавне намене и сопственом дворишту. 
Испуст кровова може ићи до ширине венца. 

Спратност и 
максимални 
број стамбених 
јединица 

Максимална спратност објеката је (По)+П+4+Пк/Пс, уколико су 
испоштовани и други услови. Мaксимaлaн брoj стaмбeних 
jeдиницa - у складу са општим одредбама.  

Паркирање У складу са општим одредбама.  
Уређење 
слободних 
површина 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 15% унутар сопствене парцеле. Обавезно је одредити место за 
контејнер у складу са правилима уређења Систем за евакуацију отпада. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

У складу са општим правлима грађења. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Ако парцела излази према две улице, дозвољена је изградња два стамбена објекта 
или стамбено пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за 
парцелу. Ако су оба објекта пословна, минимално међусобно растојање објеката је 
h/2 венца вишег објекта. Уколико постоје станови у оба или једном објекту, 
растојање је 3/4 венца вишег објекта. 
У унутрашњости парцеле се не могу постављати монтажно демонтажни пословни 
обејкти. 

Помоћни 
објекти 

Изградња гаража, као и других објеката на парцели је допуштена уколико се не 
премашују урбанистички параметри. Помоћни простор формирати унутар објекта. 
Минимално растојање од границе парцеле је 1m. Објекат се може поставити на 
међу: уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 
преклапања; уколико постоји сагласност суседа; уколико је постојао легалан 
објекат на међи, који се замењује. 
Максимална висина слемена гаража је 3,2m. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
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.). 
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.  

Изградња на 
парцелама 
мање 
површине од 
дефинисане  

На парцелама мање површине од минимално дефинисаних у овој зони дозвољено 
је текуће и инвестиционо одржавање постојећих објеката. У случају изградње нових 
објеката подразумева израду Урбанистичких пројеката којима ће се дефинисати 
услови изградње за сваку појединачну парцелу у складу са општим и посебним 
правилима грађења и условима локације. 
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ПОВРШИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОИЗВОДЊУ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Највећи део налази се у катастарској општини Лоњин, између реке Дрине и државног пута. Ова 
производно-технолошка зона обухвата велике парцеле са индустријским објектима. Већина парцела 
има директан приступ са државног пута. 
Проблеми везани за овај део тичу се еколошки неприхватљивих начина одрстрањивања штетних 
материја. За ову зону неопходна је израда одговарајућих елабората заштитне животне средине, и 
све мере заштите се морају поштовати, односно производња не сме вршити негативне утицаје на 
животну средину.  
 
За комплекс који се налази у југоисточном делу подручја обухваћеног Планом, измеђе реке Дрине и 
државног пута обавезна је израда Плана детаљне регулације. Комплекс заузима веома велику 
површину и намењен је експлоатацији шљунка и песка. За ову зону неопходна је израда и 
одговарајућих елабората заштите животне средине.  
По завршетку експлоатације неопходно је извршити рекултивацију површина са основном наменом 
рекреација на отвореном или пољопривредно земљиште. Ближу намену и сва остала правила 
одредити кроз План детаљне регулације.  
 
За површине за индустрију и производњу у К.О. Доња Буковица предвиђено је проширење зоне код 
исказаних потреба и интересовања потенцијалних инвеститора ради заокружења изградње 
започетих планираних пословних комплекса и већ постојеће изградње стамбених објеката и широког 
спектра делатности.  
Сваки појединачни комплекс мора имати директан приступ на површину јавне намене. Локације не 
могу оптерећивати суседство (стамбене намене) у саобраћајном смислу а визуелно се морају 
уклопити у окружење. Индустријска производња, мали производни погони и делатности које 
производе буку и друга загађења, нису дозвољени.  
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

У обухвату постојећих зона где је могућа: индустријска производња, мали 
производни погони, бензинске пумпне станице, сервиси, услужне делатности и 
компатибилне намене са опште дефинисаном. Поред постојећих производних 
делатности у зони се могу наћи и друге намене које не могу вршити штетне утицаје 
на доминантну намену или на њих не делују штетно утицаји постојеће производње. 
У оквиру ове зоне дозвоњена је и изградња енергетских и комуналних објеката и 
постројења уз дефинисање строгих услова заштитне животне средине. Становање 
у овим зонама је искључиво забрањено, и забрањена је прехрамбена и хемијска 
производња. 
 
У зони која се налази у К.О. Доња Буковица могућа је изградња комплекса 
терцијалних (услужних) делатности, услужног занатства, производног занатства код 
којег се додатно условљава уникатна или ограничена производња, угоститељских 
објеката, стамбених објеката, мањих стоваришта грађевинског материјала, а 
могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и 
инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине.  

Правила 
парцелације 

У оквиру ове зоне дозвољено је формирање парцела у складу са потребама 
инвеститора. Није дозвољено формирање парцела мање површине од 25 ари. 
Максимална површина није ограничена. 
 
У зони у К.О. Доња Буковица минимална површина парцеле је 7,0 ари. 
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Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 6m (у зони К.О. Доња Буковица мин.3,0m). Приступна 
површина се не може користити за паркирање возила и мора се обезбедити 
приступ противпожарног возила. Парцеле поред државног пута I реда не могу 
имати директан приступ на исти. Приступ на парцеле се изводи са паралелних, 
сабирних саобраћајница или других насељских саобраћајница. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Не препоручују се због високог нивоа подземних вода али у 
случају да инвеститор примени посебне техничке мере, 
подземне етаже могу да заузимају већу површину на парцели од 
надземних делова објекта, при чему грађевинска линија 
подземних етажа остаје у границама парцеле. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

1,2 макс. 
2,4 макс. – Зона К.О. Доња Буковица 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, 
дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације другачије не утврди). 

Удаљеност од 
међа и суседа 

Дефинисано општим условима за изградњу. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
40°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимална спратност објеката управне зграде је (По)+П+2+Пк, 
уколико су испоштовани и други услови. За производне објекте 
се не лимитира спратност, дефинисаће се у складу са 
технолошким потребама. 

Паркирање У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање категорије 
објеката. Паркирање теретних возила зависи од појединачних потреба сваког 
власника, а мора се обавити у склопу комплекса истих. 

Уређење 
слободних 
површина 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% 
површине сваке парцеле. Све манипулативне и колске површине морају имати 
изведену канализациону мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до 
премашивања постављених урбанистичких параметара. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката 
компатибилне намене (магацини, надстрешница, потребна постројења и опрема, 
инфраструктурни објекти и сл.). 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
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.). 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
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садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

Главне фасаде објеката дефинисати према приступном путу. Индустријске отпадне 
воде прикључиће се на фекалну канализациону мрежу уз предходно 
пречишћавање до квалитета прописаног за отпадну воду у фекалној канализацији.  
Објекти морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи 
од 3,5m за једносмерну комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање возила. 
Према другим наменама неопходно је формирање заштитног зеленог појаса, у 
склопу сопствене парцеле, ширине 5m. 

 
  

ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Ови услови се однодне за локације које се налазе непосредно уз државни пут Iа реда уз или у 
стамбеним насељским зонама и обухватају широк спектар делатности.  
Сваки појединачни комплекс мора имати директан приступ на површину јавне намене. Локације не 
могу оптерећивати суседство (стамбене намене) у саобраћајном смислу а визуелно се морају 
уклопити у окружење.  
 
За комерцијалне делатности које се налазе у непосреднј близи централне зоне насеља опредељује 
се минимална површина парцеле у складу са непосредним окружењем.  
Делатности које се обављају на парцелама не смеју вршити штетне утицаје на околину у смислу 
емисије буке, аеро и других врста загађења. Није дозвољена изградња производних и дгуих сличних 
објеката. 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

У зони која се налази у К.О. Доња Буковица могућа је изградња комплекса 
терцијалних (услужних) делатности, услужног занатства, производног занатства код 
којег се додатно условљава уникатна или ограничена производња, угоститељских 
објеката, стамбених објеката, мањих стоваришта грађевинског материјала, а 
могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и 
инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине.  
Индустријска производња, мали производни погони и делатности које производе 
буку и друга загађења, нису дозвољени. Становање је забрањено. 
 
За комерцијалне делатности које се налазе непосредној близини централне зоне 
насеља заступљено је пословање, трговина на мало и велико, занатски центри, 
угоститељство, изложбени-продајни простори, туризам, забава, услужно занатство, 
производно занатство код којег се додатно условљава уникатна или ограничена 
производња, финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге, а могућа 
је изградња објеката намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско 
пословање, лекарске ординације, апотеке, мањих спортских објеката и зелене 
површине.  

Правила 
парцелације 

Минимална површина новоформиране парцеле је 10,0 ари. Промена намене из 
зоне становања у зону мешовите намене је дозвољена на парцели минималне 
површине 7,0 ари. Максимална површина није ограничена. 
Локације у централној зони насеља, минимална површина парцеле 3,0 ара, док 
максимална није лимитирана. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине мин.4,5m. Приступна површина се не може користити 
за паркирање возила и мора се обезбедити приступ противпожарног возила. 
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Парцеле поред државног пута I реда не могу имати директан приступ на исти. 
Приступ на парцеле се изводи са паралелних, сабирних саобраћајница или других 
насељских саобраћајница. 
Изузетак су постојећи занатски центри, у централној зони насеља, који су углавном 
формирани по принципу објекат=парцела, а паркирање се обавља на јавном 
паркингу који се налази у регулацији улице. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне етаже Подземне етаже могу да заузимају већу површину на парцели 
од надземних делова објекта, при чему грађевинска линија 
подземних етажа остаје у границама парцеле. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

2,4 макс.  

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, 
дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана 
детаљне регулације другачије не утврди). 

Удаљеност од 
међа и суседа 

Дефинисано општим условима за изградњу. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 40°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није 
дозвољено преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимална спратност објеката је (По)+П+2+Пк. 

Паркирање У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање категорије 
објеката.  

Уређење 
слободних 
површина 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 10% 
површине сваке парцеле на којој се налази постојећи објекат. 
За нове комплексе обавезно је формирање незастртих зелених површина на 
минимално 20% површине сваке парцеле. Све манипулативне и колске површине 
морају имати изведену канализациону мрежу са уграђеним сепараторима масти и 
уља.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до 
премашивања постављених урбанистичких параметара. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката 
компатибилне намене, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички 
параметри. 

Помоћни 
објекти 

Помоћни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединачног 
објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максмималне површине 
100m2. 
У централним зонама насеља, помоћни простор сместити у оквиру главног објекта. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
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.). 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
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група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

Главне фасаде објеката дефинисати према приступном путу.   

 
Објекти и површине за јавно коришћење, јавни објекти и садржаји: 
 

У1, У2 
У3, У4 
У5, У6 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: У1 – општинска управа; У2 – РГЗ; У3 – Основни суд; У4 – НС за запошљавање;  
У5 – ОО црвеног крста; У6 – РФ за здравствео осигурање и РФ за пензионо и инвалидско осигурање. 
 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих објеката и површина јавне намене (објекти  
локалне самоуправе и др). Јавни објекти су дефинисани на основу постојећег стања али се  
подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом (приватизација јавних 
предузећа и сл). Такође, објекти и површине јавне намене могу постојати и на земљишту које није 
означено као површина јавне намене ако се то утврди Планом детаљне регулације, односно 
Урбанистичким пројектом у складу са чланом 60 Закона о планирању и изградњи. 
Рад Општинске управе је организован у четири сегмента рада, одн. четири одељења: Одељење за 
општу управу, друштвене делатности, заједничке и суштинске послове; Одељење за привреду, 
урбанизам, грађевинске, стамбене, инспекцијске и имовинско правне послове, Одељење за буџет и 
финансије и Кабинет председника општине. 
Постојећи просторни капацитети јавних функција, републичке управе и локалне самоуправе, 
углавном задовољавају потребе служби. Задржавају се на постојећим локацијама, са или  без 
прегруписавања у оквиру постојећег простора или са могућношћу повећања корисног простора у 
новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. Оставља се могућност и  
дислокације. 
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене 
су све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није 
дозвољено. 

Правила 
парцелације 

За нове локације минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације/Урбанистичким пројектом. Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo 
нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним зонама, у складу са ближом наменом и 
капацитетом објекта, нормативима и стањем на терену. Подела парцела за сваку 
наведену делатност није обавезна. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe 
укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. 
Није дозвољено даље уситњавање постојеће припадајуће парцеле. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 3,5m (изузетно 3,0m). Приступна површина се не може 
користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног 
возила. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
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Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

за максималну спратност (По)+П+2 – 0,9 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Задржати постојеће. 
За нове јавне објекте и комплексе – у зависности од 
специфичности локације прецизно ће се дефинисати или 
посебним условима или Плановима детаљне регулације и 
Урбанистичким пројектом. 

Кровови Кров може бити кос, плитак кос, раван или ограђена кровна 
тераса. Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимална спратност објеката је (По)+П+2+Пк, уколико су 
испоштовани и други услови (паркирање и сл.). Нови објекти 
морају имати лифт или рампу за приступ особама са посебним 
потребама. 

Паркирање У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање категорије 
објеката. 

Уређење 
слободних 
површина 

Минимална површина која се мора обезбедити на постојећим и планираним 
локацијама за изградњу ових објеката зависи од ближе намене самог објекта, 
односно комплекса, при чему је неопходно поштовати важеће параметре који 
регулишу ту област, што ће се дефинисати Планом детаљне регулације/ 
Урбанистичким пројектом. 
Препорука је формирање незастртих зелених површина на минимално 30% 
површине нових комплекса и 15% унутар постојећих комплекса.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  
Дoзвoљaвa сe реконструкција и минимална доградња у циљу рационалног 
прегруписавања функција, уз следеће услове: да се за новопланирану корисну 
површину обезбеди паркирање на сопственој парцели и то једно гаражно или 
паркинг место на 40m2 корисног простора и да се повећањем капацитета и 
доградњом објекта у хоризонталном смислу не премашују нормативи који 
обезбеђују довољне површине по кориснику. У случају да нису испуњени 
нормативи који се односе на делатност службе, повећање капацитета и доградња 
нису дозвољени. 
Дозвољава се и надзиђивање постојећих објеката у циљу поправљања 
грађевинског стања и проширивање капацитета под условима који су дефинисани 
за изградњу нових. 
За објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског наслеђа 
важе и посебни услови којим су исти дефинисани, при чему је потребно обратити 
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се за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика културе 
„Ваљево“ из Ваљева. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, а све помоћне просторије 
сместити у оквиру објекта. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
 
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.). 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције.  

 
О1 
О2 
О3 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: О1 – Основно образовање; О2 – Средњошколско образовање; О3 – Предшколско 
образовање. Зоне намењене образовању обухватиле су постојеће локације. 
 
Зоне намењене образовању (све категорије предшколских и школских објеката), груписане су у ужем 
и ширем центру града и задржавају постојеће локације.  
Нове локације нису планиране, али се парцеле намењене овим функцијама могу формирати и у 
свим централним и стамбеним зонама и објектима, ако испуњавају друге прописане услове. 
Изградња ових објеката је дозвољена и у радним зонама уколико се ради о специфичним 
образовним профилима за потребе производње. 
У овим зонама је могућа изградња објеката који су у потпуности у скалду са општом наменом дечија 
заштита и образовање (основно, средње и високошколско): предшколске установе, објекти вртића, 
дечија игралишта, кухиње и сл. школе, библиотеке, ученичке радионице и лабораторије, спортска 
игралишта, фискултурне сале, ученички/студентски домови и сл, све у скалду са Правилницима који 
регулишу ову област.  
Искључиво је забрањена изградња стамбених и пословних објеката. Уколико се у постојећим 
објектима издају просторије за друге намене, то може бити искључиво у функцији исхране ученика, 
продаје школског прибора. У оквиру комплекса школе дозвољена је и изградња 
ученичких/студентских домова.   
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
Нацрт плана 

163 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене 
су све оне које утичу на подизање стандарда делатности: трговина на мало, 
искључиво хране и безалкохолних пића, кантине, објекти за истраживање и развој. 

Правила 
парцелације 

У складу са капацитетом објекта, нормативима и стањем на терену, немогуће је 
обезбедити слободан, припадајући простор у складу са нормативима, јер су или 
грађене када нормативи нису били утврђени или је њихова изградња завршена, а 
да се предходно није прибавило потребно земљиште. Ако надлежно Министарство 
не утврди другачије услове, или ако објекти ове врсте имају употребну дозволу, 
постојећа парцела је довољна за функционисање објекта и није потребно 
планирати дислокацију или проширења. 
 
За нове комплексе минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљене 
регулације/Урбанистичким пројектом. 
Препорука су следећи нормативи:  
Предшколске установе – минимална површина парцеле 0.06.00ha, максимална 
површина није ограничена; 
Образовање – минимална површина парцеле се одређује у складу са посебним 
нормативима који регулишу ту област, а у зависности од карактера школе (потпуна, 
непотпуна, одвојена одељења и сл), што ће се дефинисати Планом детаљне 
регулације/Урбанистичким пројектом; максимална површина парцеле није 
ограничена; 
Ученички/студентски дом – минимална површина парцеле 0.07.50ha; максимална 
површина парцеле није ограничена. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 4,5m. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 30% за нове комплексе предшколских установа и 
објеката намењеним образовању (без сале за наставу физичког 
васпитања).  
Максимално 40% за ученичке/студентске домове. 
Индекс заузетости за постојеће комплексе може бити максимално 
60%. 

Индекс 
изграђености 

за спратност макс. (По)+П+1 – 0,6 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2 – 0,9 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

У складу са општим правилима. 
 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 
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Спратност Предшколске установе: (По)+П+1- макс. 
Образовање: (По)+П+2 – макс. 
Ученички/студентски домови: (По)+П+2 – макс  

Паркирање У складу са општим правилима. 
Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
(предшколске установе и ученички/студентски домови), одн. 20% (школе) од укупне 
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. Комплекси школа, у складу са прописима морају бити 
ограђени и контролисани. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

За постојеће објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског 
наслеђа, важе и посебни услови који су истим дефинисани, при чему је потребно 
обратити се, за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ из Ваљева. 
 
За нове објекте – у складу са општим правилима. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe 
oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и 
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и 
лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу поправљања грађевинског 
стања објекта и проширивања капацитета пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 
изгрaдњу нoвих. Повећање капацитета и доградња објеката у хоризонталном смису 
је могућа ако се не премашују нормативи који обезбеђују довољне површине по 
кориснику, односно није дозвољена ако нису испуњени нормативи који се односе 
на обезбеђење слободне површине/ученику (за обданишта и објекте школства). 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa 
кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Дoзвoљeнo je и 
пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” 
сaлe и сл.) у функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу 
oдржaвaњa нaстaвe. Уколико се балон сале изводе за намену физичког васпитања 
у комплексима јавне намене, обавезна је употреба атестираних материјала (сви 
елементи објекта). 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2 и уз услов да се тиме не премашују задати урбанистички параметри. Минимално 
растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу: 
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 
преклапања; 
- уколико постоји сагласност суседа; 
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се не замењује. 
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 3.2m. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
отпада.  
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.). 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 
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Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције. За парцеле које се налазе непосредно уз 
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту 
објеката. 
Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене, неопходно је 
применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16), 

 
З1 
З2 
З3 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: З1 – Дом здравља; З2 – Апотека; З3 – ветеринарска амбуланта.  
 
Зоне намењене здравственој заштити груписане су у ужем и ширем центру града и задржавају 
постојеће локације. У овој зони се налазе објекти и парцеле постојећих здравствених установа. 
Нове локације нису планиране, али се парцеле намењене овим функцијама обезбеђења 
здравствене заштите (сем стационарних) могу формирати и у свим стамбеним зонама и објектима, 
ако испуњавају друге прописане услове. Објекти ове намене могу се градити и у радним зонама 
уколико се ради о здравственој заштити радника. 
У овим зонама је могућа изградња објеката који су у потпуности у скалду са општом наменом 
здравствене заштите: опште болнице, домови здравља, амбуланте, лабораторије, апотеке, 
ветеринарске амбуланте, објекти за разне специјалне потребе, народне кухиње и сл.   
Искључиво је забрањена изградња стамбених објеката (сем апартманских јединица за домаре) и 
пословних објеката, сем продаје готових прехрамбених производа, штампе, медицинских и 
фармацеутских производа или помагала.  
У оквиру комплекса дозвољена је изградња хелиодрома. 
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене 
су све оне које утичу на подизање стандарда делатности и додатно се условљава 
делатност везана искључиво за потребе запослених и корисника основне 
делатности објекта, продаја хране и сл. 

Правила 
парцелације 

Минимална површина парцеле (комплекса) се опредељује у скалду са врстом 
услуге из домена здравства у складу са планираним капацитетом објекта, 
нормативима и стањем на терену, што ће се дефинисати Планом детаљне 
регулације/ Урбанистичким пројектом. Максимална површина није ограничена.  
Није дозвољено даље уситњавање припадајуће парцеле (важи за постојеће 
припадајуће парцеле). 

Приступ 
парцелама 

Све припадајуће парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 3,5m (изузетно 3,0m). Приступна површина се не може 
користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног 
возила. Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
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линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% за нове комплексе.  

Индекс 
изграђености 

за спратност макс. (По)+П+1 – 0,6 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2 – 0,9 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2+Пк – 1,2 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

У складу са општим правилима. 
 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимлна спратност је (По)+П+2+Пк  
Паркирање На локацијама које се задржавају (са недовољним капацитетом за паркирање), оно 

је дозвољено на јавним паркинзима у окружењу – уз ободне саобраћајнице у 
непосредној близини објеката. 
За нове комплексе, у складу са општим правилима. 

Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. Комплекси здравствених установа са стационаром, у складу 
са прописима морају бити ограђени и контролисани. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

За постојеће објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског 
наслеђа, важе и посебни услови који су истим дефинисани, при чему је потребно 
обратити се, за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ из Ваљева.  
 
Сви прилази и улази у јавне објекте и објекте од општег интереса морају се 
прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ 
хендикепираним особама и лицима са посебним потребама. 
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу поправљања грађевинског 
стања објекта и проширивања капацитета пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 
изгрaдњу нoвих. Повећање капацитета и доградња објеката у хоризонталном и 
вертикалном смису је пожељно, ако се тиме поправљају нормативи који обезбеђују 
довољне површине по кориснику – за објекте здравста 0,45m2 БГП/становнику 
насеља, одн. 0,04m2 БГП/ становнику гравитирајућег подручја).  
Дозвољава се реконструкција и минимална доградња у циљу рационалног 
прегруписавања функција, уз услов да се за новопланирану корисну површину 
обезбеди паркирање на сопственој парцели и то 1 гаражно/паркинг место на 40m2 
корисног простора. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално 
дефинисаних урбанистичких параметара. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2 и уз услов да се тиме не премашују задати урбанистички параметри. Минимално 
растојање од границе парцеле је 1,0m. Објекат се може поставити и на међу: 
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- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 
преклапања; 
- уколико постоји сагласност суседа; 
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се не замењује. 
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 3.2m. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.  
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције. За парцеле које се налазе непосредно уз 
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту 
објеката. 
Објекти се морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у 
складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16). 

 
С1 
С2 

 
ПОВРШИНЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: С1 – Центар за социјални рад; С2 – Установа за одрасле и старије.  
 
Зоне намењене социјалној заштити груписане су у ужем и ширем центру града и задржавају 
постојеће локације, осим Центра за социјални рад. Центар за социјални рад планира се на новој 
локацији на кат.п.бр. 959/1 К.О. Читлук, у северном делу обухвата. 
Парцеле намењене овим функцијама обезбеђења социјалне заштите могу се формирати и у свим 
стамбеним зонама и објектима, ако испуњавају друге прописане услове.  
 
У овим зонама је могућа изградња објеката који су у потпуности у складу са општом наменом 
социјалне заштите: дечија и спортска игралишта, фискултурне сале, објекти за разне специјалне 
потребе, народне кухиње и сл. Искључиво је забрањено становање: становање (осим апартманских 
јединица за домаре) и пословање (осим продаје прехрамбених производа, штампе, медицинских и 
фармаццеутских производа). 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. На овим локацијама је 
могућа изградња објеката који су у функцији основне намене комплекса, а у 
зависности од ближе намене главног објекта (комплекса) опредељиваће се могуће 
пратеће намене које су у функцији основне намене.  
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Правила 
парцелације 

Минимална површина парцеле (комплекса) се опредељује у скалду са врстом 
услуге из домена социјалне заштите, у складу са планираним капацитетом објекта, 
нормативима и стањем на терену, што ће се дефинисати Планом детаљне 
регулације/ Урбанистичким пројектом. Максимална површина није ограничена.  
Није дозвољено даље уситњавање припадајуће парцеле (важи за постојеће 
припадајуће парцеле). 

Приступ 
парцелама 

Све припадајуће парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 3,5m (изузетно 3,0m). Приступна површина се не може 
користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног 
возила. Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Установе социјалне заштите – макс. 60% 
Установе за одрасле и старије, установе социјалне заштите за 
децу и младе без родитељског старања и децу и младе са 
сметњама у развоју – макс. 40%  

Индекс 
изграђености 

за спратност макс. (По)+П+1 – 0,6 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2 – 0,9 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2+Пк – 1,2 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

У складу са општим правилима. 
 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимлна спратност је (По)+П+2+Пк. Ова спратност важи 
уколико су испоштовани и други услови (паркирање и сл.), као и 
остали параметри који регулишу ову област.  

Паркирање На локацијама које се задржавају (са недовољним капацитетом за паркирање), оно 
је дозвољено на јавним паркинзима у окружењу – уз ободне саобраћајнице у 
непосредној близини објеката. 
За нове комплексе, у складу са општим правилима. 

Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. Комплекси здравствених установа са стационаром, у складу 
са прописима морају бити ограђени и контролисани. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

За постојеће објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског 
наслеђа, важе и посебни услови који су истим дефинисани, при чему је потребно 
обратити се, за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ из Ваљева.  
За нове објекте – у складу са општим правилима. Сви прилази и улази у јавне 
објекте и објекте од општег интереса морају се прилагодити стандардима и 
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
Нацрт плана 

169 
 

лицима са посебним потребама. 
Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката под условима који су дефинисани 
за изградњу нових.  

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално 
дефинисаних урбанистичких параметара. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2 и уз услов да се тиме не премашују задати урбанистички параметри.  
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 3.2m. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.  
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције. За парцеле које се налазе непосредно уз 
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту 
објеката. 
Објекти се морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у 
складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16). 

 
К1 
К2 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ КУЛТУРЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: К1 – Културни центар; К2 – Библиотека.  
Планским решењем, у складу са потребама становника општине, постојећа локација и капацитети 
Библиотеке се задржавају. 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене 
су све оне које утичу на подизање стандарда делатности. 

Правила 
парцелације 

За нове комплексе минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације/Урбанистичким пројектом. 
Препорука су следећи нормативи: 
Установе културе – минимална површина парцеле 00.05.00ha.  
Није дозвољено даље уситњавање парцела. Уколико је потребно дозвољава се 
исправка међусобних граница израдом Пројекта препарцелације.  
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Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 4,5m. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 40% за нове комплексе.   

Индекс 
изграђености 

за спратност макс. (По)+П+1 – 0,6 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2 – 0,9 макс. 
за спратност макс. (По)+П+2+Пк – 1,2 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

У складу са општим правилима. 
 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимлна спратност је (По)+П+2+Пк.  
Паркирање У складу са општим правилима.  
Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. Комплекси здравствених установа са стационаром, у складу 
са прописима морају бити ограђени и контролисани. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

За постојеће објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског 
наслеђа, важе и посебни услови који су истим дефинисани, при чему је потребно 
обратити се, за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ из Ваљева.  
За нове објекте – у складу са општим правилима. Сви прилази и улази у јавне 
објекте и објекте од општег интереса морају се прилагодити стандардима и 
прописима који дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и 
лицима са посебним потребама. 
Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката под условима који су дефинисани 
за изградњу нових.  

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално 
дефинисаних урбанистичких параметара. 
За установе културе, у оквиру опште дефинисане намене дозвољена је 
реконструкција и надзиђивање у складу са параметрима из плана. Дозвољено је 
постављање монтажно - демонтажних објеката као што су: отворени и затворени 
изложбени павиљони и сцене, објекти за смештај библиотечке и музејске грађе и 
сл. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2 и уз услов да се тиме не премашују задати урбанистички параметри.  
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 3.2m. 
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Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.  
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције. За парцеле које се налазе непосредно уз 
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту 
објеката. 
Објекти се морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у 
складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16). 

 
Површине и објекти у јавној употреби: 
 

К1 
К2 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: ВО1 – Православна црква; ВО2 – Манастирски комплекс  
 
Планом су евидентирани постојећи верски објекти званичних верских заједница, тако да у обухвату 
Плана постоје два верска објекта: Српска православна црква „Св. преображења“ у Љубовији и 
манастирски комплекс „Св. Тројице“ у Читлуку. 
Планирано је да се сви објекти на територији Плана задрже као објекти у јавној употреби. Рушење 
објеката или делова предвидети само у случају изузетно лоших грађевинских (конструктивних) 
стања, под условом које дефинише належни Завод и под условом да се на истој локацији подигне 
објекат идентичне/компатибилне намене. 
Обзиром на врсту објеката и потребе грађана, ови објекти (или простори ове намене у оквиру других 
објеката), се могу градити у централној и свим подзонама становања, уколико се обезбеде парцеле 
потребне површине у складу са Законом о верским заједницама и уколико се ради о традиционалној 
верској заједници, што прописује држава. 
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм 
oбaвљaњa вeрских пoтрeбa. Приликом изградње објеката и уређења комплекса, начином 
обликовања обезбедити да верски објекти буду део идентитета цркве или верске заједнице али и 
интегрални део архитектонског идентитета локалне и шире заједнице кроз процедуру обезбеђења 
механизама укључивања и одлучивања локалне заједнице о потреби изградње и изгледу објекта. 
Урбанистички критеријуми су општеважећи за све регистроване цркве и верске заједнице, а исти 
треба да обезбеде да број и величина одређене конфесије буду засновани на броју гравитирајућих 
верника те конфесије. Урбанистички критеријуми и правила грађења треба да обезбеде да верски 
објекти буду део идентитета насеља – чување визуелног, историјског и културног насеља.  
Локацијски услови на основу одредби овог Плана, осим ако због специфичности захтева потребна 
израда Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: делатност званичних верских организација и то 
традиционалних верских заједница (прописује се на нивоу државе). 
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Компатибилне намене: 
- становање за пароха или запослене; 
- трговина на мало, али се додатно условљава делатност у основној функцији 
објекта (продаја верских реквизита, књига, штампе и сл.); 
- грађевинарство, али се додатно условљава делатност у основној функцији 
објекта (изградња крстионица и других објеката за обављање богослужења, 
објеката за обављање веронауке, религијских скупова, као и објеката за смештај 
лица са посебним потребама о којим се брине верска заједница); 
- услуге смештаја и исхране, али се додатно условљава делатност везана 
искључиво за потребе запослених и корисника основне делатности објекта; 
- издаваштво и информисање, али се додатно условљава делатност везана 
искључиво за потребе корисника основне делатности објекта; 
- канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности; 
- образовање, али се додатно условљава делатност везана искључиво за потребе 
запослених и корисника основне делатности објекта; 
- здравствена и социјална заштита, али се додатно условљава да је делатност 
везана искључиво за потребе запослених и кориснике основне делатности објекта; 
- спортске и рекреативне делатности. 

Правила 
парцелације 

Минимална величина парцеле за нове објекте је 10 ари. Парцелацију земљишта 
вршити у складу са детаљном наменом комплекса и функционалном организацијом 
простора. За црквене комплексе површина парцеле се оријентационо 
димензионише према параметру 0,3-0,5m2 по вернику гравитирајућег подручја – 
парохије, уколико просторне могућности то дозвољавају. Парцела се може 
димензионисати и површином већом од 0,5m2 /вернику уколико се на тај начин 
добија просторно целовитије решење у циљу очувања доминантне матрице улице, 
постојећег квалитета зеленила на парцели и сл. Уколико се ради о седишту вишег 
реда у верској хијерархији, површина парцеле се повећава за 120-150% у односу 
на ниво парохије.   

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 4,5m. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Свим 
објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.л 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа (крипте, складишни 
простор). Приликом изградње, морају се применити савремени 
системи хидроизолације у складу са геомеханичким својствима 
терена и ниво подземних вода.  
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 50% за постојеће комплексе и 30% за нове коплексе. 
Препорука за порте СПЦ: 
- до 3000m2 од 20-25%; 
- између 3000-5000m2 око 20%; 
- веће од 5000m2 од 15-20%.   

Индекс 
изграђености 

1,2 макс. 

Грађевинске 
линије 

Обавезно испоштовати канон, одн. оријентацију главног објекта.  
У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Позиција главног објекта на локацији се опредељује у складу са 
ближом наменом и каноном верске заједнице.  
Нови објекти треба да буду удаљени за четвртину висине брода 
објекта (не рачунајући звоник и друге вертикалне акценте 
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објеката) од суседних међа а минимално 5м ако је брод нижи од 
20m. 
Остали објекти треба да буду мин. 1,5m удаљени од ближег 
суседа, под условом да је обезбеђен приступ противпожарним 
возилом. 

Кровови На главим објектима су дозвољене све врсте кровова и кровних 
конструкција. 
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
40°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
(Важи за парохијски дом и административно-управне зграде.) 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Висина новопланираног главног верског објекта ће се 
прецизирати израдом Урбанистичком плана или Урбанистичког 
пројекта. 
Спратност пратећих објеката на истој парцели: 
- парохијски дом, административно-управне зграде макс. 
(По)+П+1+Пк; 
- објекти за продају верских реквизита, књига, штампе, било да су 
зидани, монтажни или киосци, макс. П; 
- максимална висина звоника или другог вертикалног акцента 
новог објекта, максимално је једнака двострукој висини слемена 
брода објекта (2:1). 
Максимална спратност других објеката на парцели на локацијама 
где постоји одређени вид заштите главног изграђеног верског 
објекта, дефинише се у односу на исти и услове заштите његове 
околине, с тим да висина слемена не може бити виша од висине 
слемена брода главног верског објекта.  

Паркирање Паркирање возила за потребе постојећих верских комплекса, обезбедити у склопу 
приступне јавне површине и то према максималним потребама. 
Уколико за то постоје просторне могућности, паркирање решити на сопственој 
парцели, ван ограђеног дела порте и то: 1пм/10 посетилаца ако је објекат смештен 
у централној зони насеља, односно 1пм/5 посетилаца ако је објекат смештен на 
удаљености већој од 500m од централне зоне насеља.  

Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 20% зa пoстojeћe кoмплeксe. 
Код порти већих од 5000m2 треба обезбедити и до 50% незастртих зелених 
површина, што је у скалду поштовањем традиције уређења великих порти 
Православних цркава и комплекса, са великим зеленим површинама и високом 
вегетацијом. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa 
инвeститoрa. 
Партерним решењем обезбедити јасне правце кретања и несметано кретање лица 
са посебним потребама. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

За постојеће објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског 
наслеђа, важе и посебни услови који су истим дефинисани, при чему је потребно 
обратити се, за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика 
културе „Ваљево“ из Ваљева.  
 
Сви прилази и улази у јавне објекте и објекте од општег интереса морају се 
прилагодити стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ 
хендикепираним особама и лицима са посебним потребама. 
Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката у циљу поправљања грађевинског 
стања објеката и мањих проширења капацитета. 
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Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката пратеће и 
компатибилне намене која је дефинисана у делу „намена“. 
Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве треба дефинисати тако да 
се омогући одвијање верских обреда (окупљање и обилазак верника око цркве) и 
да пратећи објекти не заклањају цркву. Међусобна удаљеност осталих објеката 
условљена је њиховом наменом и противпожарним захтевима. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр на локацији се организује у засебном објекту, у склопу 
парохијског дома или другог пратећег објекта.  

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутар ових зона не смеју се обављати делатности непоменуте у поглављу 
„намена површина“ 
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.  
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

Посебни услови су диктирани посебним условима функције. 
Изградња, адаптација и реконструкција верских објеката може се изводити по 
доношењу одлуке цркве или верске заједнице, добијању потребних дозвола 
предвиђених законом и прописима који регулишу ову област, као и сагласности 
надлежног министарства и уз стручни надзор надлежног државног органа. 
Приликом планирања локација објеката СПЦ одредити зону заштите око локације, 
а са посебном пажњом контролисати намену и услове изградње парцела у 
непосредном окружењу. 
За локације постојећих верских објеката који уживају одређени вид заштите, као 
евидентирани или вредни објекти градитељског наслеђа, било какве интервенције 
на главном или пратећим објектима подразумевају претходно мишљење и услове 
надлежног Завода за заштиту споменика културе.  
Предвидети и могућност паљења свећа у капелама ван храмова СПЦ. Обезбедити 
максимални степен противпожарне заштите.  
Објекти се морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у 
складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16). 

Посебни 
услови за 
изградњу на 
парцелама 
поред 
парцеле 
верског 
објекта 

Верски објекат, као значајан репер насеља, треба да буде сагледив и доминантан 
на простору на ком се налази. Градња објеката на суседним парцелама не треба 
да угрози сагледивост верског објекта, нити да својим обликом и наменом угрожава 
достојанство објекта у етичком смислу. 
Ако су у супротности, грађевинске линије објеката на контактним парцелама, треба 
да буду постављене у односу на верски објекат, а не на преовлађујућу грађевинску 
линију улице. Ови услови се односе само на парцеле које се граниче са парцелом 
верског објекта и то: 
- у случају када су на суседним парцелама изграђени објекти, висина слемена 
новог верског објекта мора бити минимално једнака висини слемена највишег 
постојећег објекта на суседној парцели; 
- у случају када на суседним парцелама нема изграђених објеката, висина слемена 
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објеката који се буду градили не сме прећи висину слемена постојећег верског 
објекта. 
Такође, није дозвољено постављање билборда, рекламних ознака, привремених и 
других објеката на јавној површини који би заклањали основне визуре према 
објекту цркве. 
На парцели верског објекта и у њеној близини од 100m у полупречнику није 
дозвољено постављање антенских стубова мобилне телефоније као и других 
објеката инфраструктурних система, који изгледом и габаритом нарушавају 
амбијенталну специфичност. 

 
Јавне комуналне службе и јавни комунални објекти 
 

ЈД1, ЈД2 
ЈД3, ЈД4, ЈД5 

 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗА ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: ЈД1 – ЈП Љубовија; ЈД2 – ЈКП Стандард; ЈД3 – ПТТ и Телеком; ЈД4 – ЕП Лозница;  
ЈД5 – ЈП за путеве Ваљево, пункт Љубовија. 
 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих комуналних објеката и површина јавне намене 
(објекти  јавних предузећа и др). Јавни објекти су дефинисани на основу постојећег стања али се  
подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом (приватизација јавних 
предузећа и сл). Такође, објекти и површине јавне намене могу постојати и на земљишту које није 
означено као површина јавне намене ако се то утврди Планом детаљне регулације. 
Парцеле намењене за изградњу ових објеката, могу се формирати у свим стамбеним зонама и 
објектима, ако испуњавају друге прописане услове. Изградња ових објеката је дозвољена и у радним 
зонама. Уз мање изузетке, постојећи просторни капацитети јавних и комуналних функција, углавном 
задовољавају потребе служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без 
прегруписања у оквиру постојећег расположивог простора, али са могућношћу повећања корисног 
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. Оставља се 
могућност и  дислокације. 
За појединачне локације неопходна је израда ПДР и/или Урбанистичког пројекта. 
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут. 
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене 
су све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није 
дозвољено. 

Правила 
парцелације 

За нове локације минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације/Урбанистичким пројектом. Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo 
нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним зонама, у складу са ближом наменом и 
капацитетом објекта, нормативима и стањем на терену. Подела парцела за сваку 
наведену делатност није обавезна. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe 
укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. 
Није дозвољено даље уситњавање постојеће припадајуће парцеле. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 3,5m (изузетно 3,0m). Приступна површина се не може 
користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног 
возила. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
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Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 
Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објеката, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

За максималну спратност (По)+П+2 – 0,9 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Задржати постојеће. 
За нове јавне објекте и комплексе – у зависности од 
специфичности локације прецизно ће се дефинисати или 
посебним условима или Плановима детаљне регулације и 
Урбанистичким пројектом. 

Кровови Кров може бити кос, плитак кос, раван или ограђена кровна 
тераса. Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од 
највише 33°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимална спратност објеката је (По)+П+2+Пк, уколико су 
испоштовани и други услови (паркирање и сл.). Нови објекти 
морају имати лифт или рампу за приступ особама са посебним 
потребама. 

Паркирање У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање категорије 
објеката. 

Уређење 
слободних 
површина 

Минимална површина која се мора обезбедити на постојећим и планираним 
локацијама за изградњу ових објеката зависи од ближе намене самог објекта, 
односно комплекса, при чему је неопходно поштовати важеће параметре који 
регулишу ту област, што ће се дефинисати Планом детаљне регулације/ 
Урбанистичким пројектом. 
Препорука је формирање незастртих зелених површина на минимално 30% 
површине нових комплекса и 15% унутар постојећих комплекса.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  
Дoзвoљaвa сe реконструкција и минимална доградња у циљу рационалног 
прегруписавања функција, уз следеће услове: да се за новопланирану корисну 
површину обезбеди паркирање на сопственој парцели и то једно гаражно или 
паркинг место на 40m2 корисног простора и да се повећањем капацитета и 
доградњом објекта у хоризонталном смислу не премашују нормативи који 
обезбеђују довољне површине по кориснику. У случају да нису испуњени 
нормативи који се односе на делатност службе, повећање капацитета и доградња 
нису дозвољени. 
Дозвољава се и надзиђивање постојећих објеката у циљу поправљања 
грађевинског стања и проширивање капацитета под условима који су дефинисани 
за изградњу нових. 
За објекте за које су утврђени услови за заштиту културно историјског наслеђа 
важе и посебни услови којим су исти дефинисани, при чему је потребно обратити 
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се за било које интервенције на њима, Заводу за заштиту споменика културе 
„Ваљево“ из Ваљева. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, а све помоћне просторије 
сместити у оквиру објекта. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
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.). 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности. 

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције.  

 
КО1, КО2 
КО3, КО4, 
КО5, 
КО6 

 
 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗА ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: КО1 – зелена пијаца; КО2 – сточна пијаца; КО3 – гробље; КО4 – водомерна станица; 
КО5 – ППОВ; КО6 – рециклажно двориште. 
 
Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за 
доминантну намену, специфичним условима и важећим правилницима. Све дефинисане делатности 
јесу објекти и површине јавне намене. Неопходна је израда планова детаљне регулације, односно 
урбанистичких пројеката ако је ПГР-ом јасно дефинисана намена и ако је земљиште у јавној својини. 
 
КО 1 - Зелена пијаца 
Локација насељске зелене пијаце се задржава. По свом положају и величини простора, пијаца 
задовољава потребе, али уз наменско коришћење и уз услов боље уређености. Дозвољена је 
реконструкција пијаце. Формирање зелених пијаца је могуће у свим стамбеним насељима где то 
дозвољавају просторне могућности. У случају потребе, формирање зелених и робних пијаца је 
могуће у свим радним/комерцијалим зонама насеља. 
Дозвољено је постављање тржница (затворених делова пијаца), тезги, надстрешница, јавних 
тоалета и сл., где се укаже потреба за истим.  
За изградњу ових објеката у овим зонама неопходна је израда урбанистичких планова или пројеката. 
 
КО2 – Сточна пијаца 
У случају да се укаже потреба за њеним формирањем планом се дефинишу следећи услови. 
Локације сточнох пијаца могу бити само у радним зонама. 
На сточној пијаци се врши промет ситне и крупне стоке, у складу са важећим Законима и 
подзаконским актима. Сточна пијаца мора имати: утоварно-истоварну рампу, простор за смештај 
стоке, везове, кавезе, простор за изолацију болесних животиња и сточну вагу. Промет робе на 
сточној пијаци се врши из возила, наменских боксова и са везова. На сточној пијаци се могу 
продавати и занатски производи везани за садржај делокруга рада пијаце: ужарски производи, 
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делови механизације, половне машине, алати, саднице и др.  
За потребе дефинисања јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације. За 
појединачне локације неопходна је израда Урбанистичких пројеката. 
 
КО3 – Гробље 
У обухвату плана је једно насељско гробље (православно). С обзиром на исказане потребе, 
формирање гробља осталих вероисповести није потребно. Овим Планом се утврђују услови за 
привођење намени, реконструкцију и проширење постојећег објекта/комплекса, тако да капацитети 
задовољавају потребе у планском периоду. Под објектима на гробљу се подразумевају: гробне 
парцеле, гробна места, капеле, прилазни пут, интерне колске и пешачке саобраћајнице, сакрални трг 
(са капелом), као и други објекти пратећих намена.  
За потребе отварања нових гробаља и планираних проширења постојећих, неопходна је израда 
урбанистичких планова. До доношења Плана детаљне регулације забрањује се изградња објеката и 
промена намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробља. Земљиште 
резервисано за гробље, може се користити на досадашњи начин, као пољопривредно земљиште 
(воћњак, ливада и сл.) или се може уредити заштитним зеленилом и пошумити. У овој зони је 
забрањено сахрањивање и изградња објеката гробља до прибављања земљишта за потребе 
изградње овог комуналног објекта, као и изградња економских, помоћних и других објеката. Није 
дозвољена изградња било каквих других објеката или надстрешница над гробним местима. Гробови 
који су у време доношења плана постојали у зони заштите гробља, задржавају се.  
Неопходан ниво комуналне опремљености: електроинсталације, обезбеђено водоснабдевање, а са 
аспекта инжењерско-геолошких ограничења за гробља су потребна додатна инжењерско-геолошка 
истраживања. 
 
КО4 – Водомерна станица 
У обухвату ПГР постоје канализационе препумпне станице и водоводни „бустер“ системи и 
резервоари. Наведени објекти су подземни и надземни. Обезбедити напајање електричном 
енергијом и контролу рада, приступне саобраћајнице и несметан приступ објектима.  
 
КО5 – Постројење за пречишћање отпадних вода 
Према планском решењу опредељена је локација за Постројење за пречишћавање отпадних вода, 
на орјентационој локацији низводно Дрином од индустријске зоне насеља, у близини старог моста. 
Капацитет постројења одредити на основу хидролошких услова у тој зони, хидраулишких 
параметара изливног елемента, свеопштег утицаја на водоток, као и самог тенолошког концепта 
постројења. У циљу адекватог сагледавања количина и квалитета отпадних вода, неопходно је 
израдити студију, одн. Идејно решење, којим ће се између осталог, извршити избор система, 
обухватити попис процеса и отпадних вода које се генеришу, билансирање генерисаних отпадних 
вода, препоручити процеси рециркулације воде, а у исто време омогућити и адекватно управљање 
радом планираног ППОВ. 
У циљу заштите будућег поступка пречишћавања на ППОВ, корисне валоризације продуката 
пречишћавања, заштите примењених констуктивних материјала система каналисања 
(канализационе мреже, објеката и опреме ППОВ), заштите запослених и обезбеђивања оптималних 
услова управљања будућег ППОВ потребно је примарним пречишћавањем отпадних вода уклонити 
токсичне и опасне материје. Примарни третман индустријске отпадне воде треба да буде у складу са 
„Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију“ 
(2001.) који би СО Љубовија у блиској будућности требала да припреми, усвоји и уврсти у свој 
законски оквир управљања отпадним водама општине.  
Напомена: Индустријске отпадне воде нису део јавног система одвођења отпадних вода, тако да се 
њихово упуштање у планирани примарни колектор, мора спровести у складу са законском 
регулативом. Основна предпоставка за прихват индустријских отпадних вода у градску канализацију 
и ППОВ је успостављање доследног примарног пречишћавања индустријске отпадне воде. 
 
КО6 – Рециклажно двориште 
Према планском решењу опредељена је локација за рециклажно двориште. Оријентациона локација 
за рециклажно двориште одређена је у близини планираног ППОВ, у зони комуналних објеката, у 
близини старог моста (локација Стара Љубовија). Планирање и изградња морају се ускладити са 
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посебним прописима који регулишу ову област.  
За ову зону је обавезна израда Планова детаљне регулације ради дефинисања јавних намена 
(површина) и услова изградње објеката. За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког 
пројекта. До доношења плана детаљне регулације забрањује се промена намене и изградња 
објеката на парцелама које су планиране за рециклажно двориште. 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – КО1 ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: трговина на мало на пијацама и тезгама 
Компатибилна намена: објекти управе, јавни тоалети, санитарна и ветеринарска 
заштита, трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим и 
неспецијализованим продавницама, трговина на мало цвећем, садницама, 
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце (у 
специјализованим продавницама), посредовање у продају пољопривредних 
сировина, текстилних сировина и полупроизвода, канцеларисјко административне и 
друге помоћне пословне активности. 

Правила 
парцелације 

За нове локације минимална површина парцеле је 15ари. У случају потребе, 
парцеле се могу дефинисати у скалду са функционалним целинама. 

Приступ 
парцелама 

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавног пута минималне 
ширине 5,0m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и 
мора обезбедити приступ противпожарног возила. 
Пијаце морају имати посебан улаз за транспортна возила (снабдевање) и улазе за 
кориснике пијачних услуга, као и одговарајуће прилазе продајним објектима ради 
снабдевања робом, опрему за вршење промета роба и услуга и сл. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже нису дозвољене. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

за максималну спратност П+1 – 0,6 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Нови објекти треба да буду најмање 4,5m удаљени од међа. 

Кровови На главним објектима су дозвољене све врсте кровова. На 
осталим објектима препоручују се коси кровови, нагиба кровних 
равни од највише 33°. 

Поткровља Поткровља нису дозвољена. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимално П+1 
Паркирање За нове објекте и комплексе - У складу са општим правилима.  

У оквиру постојеће пијаце се не могу формирати паркинг простори. Протор за 
паркирање обезбедити на јавним површинама у непосредној близини локације.  

Уређење 
слободних 
површина 

Пијаца: у складу са специфичним потребама одредити постављање зелених 
површина. 
Пијачни платои морају имати одговарајући подлогу (бетон, асфалт) које 
омогућавају чишћење и прање површина. Обзиром на зону у којој се налазе, пијаце 
обавезно морају имати решено одвођење отпадних вода (фекалне и кишне). На 
платоима се могу постављати јавне чесме, тезге, урбани мобилијар. Могуће је 
постављање хала за продају производа. 
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Све манипулативне и колске површине морају имати изведену канализациону 
мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  
Дозвољава се реконструкција и надзиђивање постојећих објеката у циљу 
поправљања грађевинског стања и проширивање капацитета, уколико се тиме не 
премашују дефинисани урбанистички параметри. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру пијаце, постављање монтажно демонтажних објеката за продају разне 
робе није дозвољено. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну 
функцију). 

Посебни 
услови 

Све пијаце се морају обезбедити основном инфраструктуром. Примењују се сви 
услови који се односе на специфичну функцију пијаца.  

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – КО2 СТОЧНА ПИЈАЦА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: промет стоке 
Компатибилна намена: канцеларијско административне и друге помоћне пословне 
активности, управа пијаце, службе санитарне, ветеринарске заштите и инспекцијски 
надзор на пијаци, опрема за вршење промета робе и услуга, јавни тоалети и сл.  
Дозвољена је трговина кућним љубимцима, сточном храном, пољопривредним 
сировинама и сл. 

Правила 
парцелације 

Парцеле се дефинишу у складу са неопходним површинама потребним за 
функционисање пијаца. У случају потребе, парцеле се могу дефинисати у складу са 
функционалним целинама. 

Приступ 
парцелама 

Све парцеле морају имати директан приступ на површину јавног пута минималне 
ширине 6,0m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и 
мора обезбедити приступ противпожарног возила. 
Пијаце морају имати посебан улаз за транспортна возила и улазе за кориснике 
пијачних услуга, као и одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања 
робом, опрему за вршење промета роба и услуга и сл. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже нису дозвољене. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

за максималну спратност П+1 – 0,6 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Нови објекти треба да буду најмање 4,5m удаљени од међа. 
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Кровови На главним објектима су дозвољене све врсте кровова. На 
осталим објектима препоручују се коси кровови, нагиба кровних 
равни од највише 33°. 

Поткровља Поткровља нису дозвољена. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимално П+1 

Паркирање Простор за паркирање транспортних возила мора бити обезбеђен на самом 
комплексу. Пожељно је да паркирање за кориснике услуга, такође, буде решено у 
оквиру комплекса, али се оставља и могућност коришћења јавних површина у 
непосредној близини локације.   

Уређење 
слободних 
површина 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 30% 
површине комплекса. Избор зеленила и партерно уређење може бити по избору 
инвеститора.  
Пијачни платои морају имати одговарајући подлогу (бетон, асфалт) које 
омогућавају чишћење и прање површина. Обзиром на зону у којој се налазе, пијаце 
обавезно морају имати решено одвођење отпадних вода (фекалне и кишне). У 
првој фази се на платоима могу постављати боксови (ограђени простори) за стоку, 
тезге, киосци. У каснијој фази пожељно је омогућити постављање хала или 
наткривених просторија за продају. 
Све манипулативне и колске површине морају имати изведену канализациону 
мрежу са уграђеним сепараторима маси и уља. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

На површини плана не постоји Сточна пијаца. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Постављање монтажно демонтажних објеката за продају разне робе није 
дозвољено. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 
m2. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну 
функцију). 

Посебни 
услови 

Све пијаце се морају обезбедити основном инфраструктуром. Обзиром на зону у 
којој се налазе, пијаце обавезно морају бити прикључене на канализациони систем 
(фекални и кишни). Примењују се сви услови који се односе на специфичну 
функцију сточних пијаца. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – КО3 ГРОБЉА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: погребне услуге 
Компатибилна намена: искључиво и функцији основне намене грађевинарство и 
трговина на мало, али се додатно условљава делатност у основној функцији 
објеката (услуге одржавања објеката и околине), канцеларијско административне и 
друге помоћне пословне активности, као и остале услужне делатности (делатност 
верских организација, продаја погребне опреме, свећа, цвећа и сл.), јавни тоалети. 

Правила 
парцелације 

Планом су оријентационо дефинисане неопходне површине за проширење гробља 
у складу са потребама (приказано на графичким прилозима). 
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Приступ 
парцелама 

Парцеле гробаља морају имати директан приступ на површину јавне намене 
минималне ширине 6,0m уз коју је обавезно планирати паркинг. Приступна 
површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ 
противпожарног возила. 
Свим објектима је неоходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже нису дозвољене. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% 

Индекс 
изграђености 

за максималну спратност П+1 – 0,6 макс. 

Грађевинске 
линије 

Грађевинске линије ће се дефинисати приликом израде Планова 
детаљне регулације и/или Урбанистичког пројекта. Обавезно 
испоштовати потребну оријентацију сакралног објекта. 

Удаљеност од 
међа и суседа 

Нови објекти треба да буду најмање 4,0m удаљени од међа. 

Кровови На главним објектима (капелама) су дозвољене све врсте 
кровова. На осталим објектима препоручују се коси кровови, 
нагиба кровних равни од највише 33°. 

Поткровља Поткровља нису дозвољена. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Висина верског објекта ће се дефинисати даљом планском 
разрадом. Максимална спратност других објеката на парцели је 
приземље, под условом да висина слемена не може бити виша 
од висине верског објекта (капеле) и евентуални задатих услова 
заштите његове околине. 

Паркирање У оквиру гробља се не могу формирати паркинг простори. Простор за паркирање је 
неопходно обезбедити на јавним површинама у непосредној близини, односно 
прилазу гробљима. 

Уређење 
слободних 
површина 

Зелене површине у оквиру гробља су његов саставни део: дрвореди, парковско 
зеленило, линеарно, партерно и заштитно – изолационо зеленило (заштитни 
зелени појас).  
Површина око стаза унутар гробља, како површине у оквиру гробних поља, тако и 
површине око гробаља треба озеленити уређеним зеленим површинама, са 
високим растињем. Дуж главних алеја планирати дворедне саднице четинара или 
лишћара високог узраста. На укрштању стаза и на другим погодним местима 
формирају се мање, партерно уређене површине – проширења са простором за 
одмор, чесмом, клупама и сл. 
Обавезно је формирање зелених површина на минимално 30% површине нових 
комплекса. Обавезно је формирање и заштитног појаса, са минималном ширином 
од 10m у оквиру којег је потребно засадити минимално два реда високог дрвећа. 

Интервенције 
на постојећим 
објектима 

За објекте који су утврђени услови за заштиту културно историјског наслеђа важе и 
посебни услови који су истим дефинисани. Дозвољава се надзиђивање постојећих 
објеката у циљу поправљања грађевинског стања објеката и проширивања 
капацитета. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката 
компатибилне намене која је дефинисана у делу „намена“. Постављање монтажно 
демонтажних објеката за продају цвећа и свећа је могуће искључиво у оквиру 
граница постојећих или планираних гробаља (уз комеморативни плато са 
капелом), ако за то постоје просторне могућности. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.  
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Објекти чија је 
изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 
дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим 
грaфичким прилoгoм. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким 
елаборатима и сл. 

Посебни 
услови 

Сахрањивање на гробљима се врши према правилима предходно донете 
урбанистичке документације, условима надлежног комуналног предузећа и 
правилима (каноном) сахрањивања одређене верске заједнице. На гробним 
местима је дозвољено постављање само надгробних споменика, прописане 
величине (надлежно комунално предузеће), а поред гробног места, клупа за 
одмор. Изричито је забрањено постављање надстрешница или просторија над 
гробним местима.  
Сва гробља се морају обезбедити основном инфраструктуром. Уколико се у оквиру 
гробаља насеља не може обезбедити одговарајућа водоводна и канализациона 
мрежа, неопходно је воду обезбедити у подземним цистернама, пумпама и 
изградити санитарне чворове и септичке јаме. Није дозвољено сахрањивање у 
заштитној зони далековода (уколико она постоји), тако да се та површина може 
уредити искључиво као зелена површина. 
Примењују се и сви услови који се односе на специфичну функцију сахрањивања.  

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – КО5 ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: постројење за пречишћавање отпадних вода 

Правила 
парцелације 

Планом су оријентационо дефинисане неопходне површине за ППОВ. У случају 
потребе, парцеле се могу дефинисати и у складу са функционалним целинама, 
али тако да чине јединствен комплекс. 

Приступ 
парцелама 

Парцеле гробаља морају имати директан колски или колско-пешачки приступ на 
површину јавног пута или сервисне саобраћајнице (прилазнице) минималне 
ширине 5,0m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и 
мора обезбедити приступ противпожарног возила. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже нису дозвољене, осим ако нису неопходни с 
обзиром на технолошки поступак.  

Индекс 
заузетости 

Максимално 40-60%- препоручено 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Кровови Дозвољене све врсте кровова.  
Поткровља Поткровља нису дозвољена. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност макс. П – комунални објекти 
макс. П+1 – административни део (препорука) 

Паркирање Приликом формирања нових локација неопходно је обезбедити простор за 
паркирање у оквиру сопствене парцеле, у складу са општим правилима. У 
изузетним случајевима паркирање се може обезбедити у склопу јавне површине у 
непосредној близини објекта.  

Уређење 
слободних 
површина 

Слободне површине уредити зеленилом и поплочавањем, уз услов да не ометају 
функционисање објеката, минимално 30% незастртих зелених површина. 
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Интервенције 
на постојећим 
објектима 

За објекте који су утврђени услови за заштиту културно историјског наслеђа важе и 
посебни услови који су истим дефинисани. Дозвољава се надзиђивање постојећих 
објеката у циљу поправљања грађевинског стања објеката и проширивања 
капацитета. 
 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Број и положај објеката планирати у складу са технолошким захтевима/ условима. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.  

Објекти чија је 
изградња 
забрањена 

Забрањена је изградња свих објеката који нису у складу са доминантном наменом. 
До привођења планираној намени, земљиште се може користити на досадашњи 
начин. 

Посебни 
услови 

Обавезно испоштовати: услове оптималне функционалности и нивелације терена; 
мере заштите одбране од поплава, што подразумева техничка решења (израда 
баријера у виду насипа, потпорног зида и сл. или издизање терена на коту која се 
рачуна као кота сигурности од стогодишњих вода реке Дрине); оријентационо 
задату границу регулације водотока реке; обавезу формирања заштитног зеленог 
појаса, мин. ширине 5m; услове везане за технолошки поступак. Примењују се и 
сви остали услови који се односе на специфичну функцију комплекса. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – КО6 РЕЦИКЛАЖНА ДВОРИШТА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: прикупљање и привремено складиштење мањих количина 
посебних врста отпада и трговина на велико отпацима и остацима 
Компатибилна намена: грађевинарство, али у основној функцији објекта, услуге 
одржавања објеката и околине и канцеларијско административне и друге помоћне 
пословне активности. 

Правила 
парцелације 

Планом су оријентационо дефинисане неопходне површине за рециклажно 
двориште. У случају потребе, парцеле се могу дефинисати и у складу са 
функционалним целинама, али тако да чине јединствен комплекс. 

Приступ 
парцелама 

Све парцеле морају имати директан колски и пешачки приступ на површину јавног 
пута или сервисне саобраћајнице минималне ширине 6,0m. Приступна површина 
се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ 
противпожарног возила. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже нису дозвољене..  

Индекс 
заузетости 

Максимално 20% 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, 
дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације другачије не утврди). 

Кровови Дозвољене све врсте кровова, као и надстрешнице. 
Поткровља Поткровља нису дозвољена. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност макс. и обавезно П 
Паркирање Паркирање возила обезбедити у оквиру сопствног комплекса, у складу са наменом 

и одговарајућим нормативима за ту намену.  
Уређење 
слободних 
површина 

Избор зеленила и партерно уређење треба да буде у складу са функциојом 
заштитног коридора. Све манипулативне и колске површине морају имати 
изведену канализациону мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља. У оквиру 
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комплекса је неопходно обезбедити минимално 40% незастртих зелених 
површина. 

Посебни 
услови 

Поштовати услове трена, одх. инжењерско техничке услове градње. Приликом 
планирања локација одредити зону заштите према непосредном окружењу. 
Рециклажна дворишта не могу се пренамењивати у трансфер станице са 
прерадом отпада, као ни депоније. 
 
Критеријуми за локацију рециклажног дворишта: 

критеријуми за избор локације рециклажног дворишта 
дозвољено је 
градити 

на грађевинском 
земљишту у 
грађевинском 
подручју  

није дозвољено 
градити 

у зонама заштите 
изворишта 
водоснабдевања 

на грађевинском 
земљишту ван 
грађевинског 
подручја 

у заштићеним 
подручјима и 
зонама заштите 
заштићених 
подручја 

у индустријским, 
радним и 
комуналним зонама 

на плавном и 
мочварном терену 

 
карактер 
локације 

централни положај у 
односу транспортне руте 

објекат 

директан приступ 
камионским рутама и 
главној саобраћајници 

плато за прихватање отпада, 
сабијање, пребацивање у већа 
возила и отпремање на 
регионалну депонију 

величина (капацитет) 
локације утврђују се на 
осноову односа постојеће 
и максимално 
пројектоване количине 
отпада 

претоварна-трансфер возила 

могућност проширења у 
простору 

интерне саобраћајнице 

топографске 
карактеристике (раван 
или терен у благом паду) 

инфраструктуран опремљеност 

положај у односу на ружу 
ветрова 

партерно и пејзажно уређење 
ограда са контролисаним улазом 

 

 
 ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНО ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ – АУТОБУСКА 

СТАНИЦА 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Имајући у виду да је локација постојеће аутобуске станице са становишта плана просторног развоја 
насеља задовољавајућа, Планом није предвиђено њено измештање, као ни проширење постојећих 
капацитета. Могућа је реконструкција постојећег објекта, као и дефинисање паркинг простора за 
путничка возила у оквиру парцеле и пратећих садржаја. У случају проширења, потребна је израда 
Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта. Није дозвољена промена основне намене, 
чак и са променом власничког статуса. У оквиру насеља је дозвољена и изградња нове аутобуске 
станице, уколико за то постоји интерес и ако се обезбеди локација. Формирање аутобуских станица 
је могуће у цим зонама насеља, где се то покаже најцелисходније. 
За изградњу нових комплекса неопходна је израда Плана детаљне регулације или Урбанистичког 
пројекта.  
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: градски, приградски и међуградски превоз путника 
Компатибилна намена: грађевинарство, али се додатно условљава делатност у 
основној функцији објекта, услуге одржавања објеката и околине, канцеларијско 
административне и друге помоћне пословне активности. Пратеће намене су 
продаја новина, дувана, пића и готових прехрабених производа, просторије за 
диспечере. Припрема хране и пића и служење може се обављати искључиво у 
оквиру станичних објеката, који могу да обезбеде све друге санитарно-хигијенске 
услове. 

Правила 
парцелације 

Парцеле аутобуских станица дефинисати у складу са потребама и капацитетима, 
али не мање од 10ари. У случају потребе, стајалишта се постављају у оквиру 
површина јавне намене и није предвиђена парцелација за исте.  

Приступ 
парцелама 

Комплекси морају имати посебан улаз за транспортна возила и улазе за кориснике 
станичних услуга. Пожељно је раздвојити прилазе за возила међуградског и 
приградског превоза. Прилази морају обезбедити приступ противпожарним 
возилима, као и лицима са посебним потребама, у складу са законском 
регулативом. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Нису дозвољене. 

Индекс 
заузетости 

Максимално 60%  

Грађевинске 
линије 

Биће дефинисане неопходном израдом Плана детаљне 
регулације или Урбанистичким пројектом. 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Нови објекти треба да буду најмање 4,5m удаљени од међа. 

Кровови На главим објектима су дозвољене све врсте кровова и кровних 
конструкција. 
На осталим објектима препоручују се коси кровови, нагиба 
кровних равни од највише 45°. 

Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимално П+2+Пк/Пс  
Паркирање За постојећи комплекс, према графичком прилогу „План нивелације и регулације“. 

За нове аутобуске станице, паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле, у 
складу са нормативима, одн. одредицама новог плана. 

Уређење 
слободних 
површина 

Станични платои морају имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) која 
омогућава чишћење и прање површина. 
Обавезно је формирање зелених површина на минимално 20% површине новог 
комплекса. Избор зеленила и партерно уређење може бити по избору 
инвеститора. Све манипулативне и колске површине морају имати изведену 
канализациону мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Постављање монтажно демонтажних објеката је могуће на сопственој парцели 
станичних објеката. Постављање објеката на површинама јавне намене 
(надстрешнице, стајалишта, киосци и сл) се дефинишу посебном Општинском 
одлуком. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр на локацији се организује у засебном објекту, у склопу 
парохијског дома или другог пратећег објекта.  

Посебни 
услови 

Иако за сада нема градског саобраћаја, у случају његовог успостављања, за 
планирање аутобуских стајалишта изпоштовати следеће услове: 
- почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен мин. 20m од 

почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице; 
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- дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради 
аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5m дужине зауставног пута возила 
у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину 
кретања возила од 50 km/h; 

- наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и 
граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве 
стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта 
(од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30m; 

- изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво 
аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада 
међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до 
почетка левог) не сме бити мањи од 50m; 

- ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 
3,5m; 

- дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора 
износити 30,5m; 

- дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора 
износити 24,8m; 

- дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13m за један аутобус, 
односно 26m за два или зглобни аутобус; 

- попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од 
ивице коловоза пута; 

- коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости 
као и коловозна конструкција предметног пута. 

Све станице се морају обезбедити основном инфраструктуром. Обзиром на зону у 
којој се налазе, станице обавезно морају бити прикључене на канализациони 
систем. 
Примењују се и сви услови који се односе на специфичну функцију. Објекти се 
морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Сл. 
гласник РС“, бр. 18/97). 

 
Спортско рекреативне површине 
 

 ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Уређење сваког појединачног комплекса у оквиру свих насељских зона ће се вршити у складу са 
специфичним условима и важећим правилницима (по потреби израдом плана детаљне регулације 
или урбанистичког пројекта). Површине и објекти могу бити у свим облицима својине. Мoгућa је 
изгрaдњa oбjeкaтa кojи су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и 
спoртскa игрaлиштa, купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски 
oбjeкти и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, 
рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти. 
Спортско рекреативне површине јавне намене:  Површине су дефинисане графичким прилогом 
плана. Површине ове намене се могу формирати и у свим другим зонама уз обавезу израде плана 
детаљне регулације, односно урбанистичког пројекта уколико се граде на земљишту у јавној својини. 
Спортско-рекреативни центри: Ови рекреативни кoмплeкси прeдстaвљajу мултифункциoнaлнe 
цeлинe кoje трeбa дa oмoгућe фaзну изгрaдњу спoртских oбjeкaтa (доминантне намене), са 
повременим или сталним коришћењем, сезонски или у свим периодима године. Могу бити класични 
спортско рекреативни коплекси, или комплекси такмичарског карактера. Тaкмичaрски спoртски 
oбjeкти oдн. кoмплeкси дeлe сe у двe пoдврстe: спeциjaлизoвaни спoртски кoмплeкси нa oтвoрeнoм 
прoстoру кojи зaхтeвajу вeликe урeђeнe површине кojе oмoгућaвajу спoртскe и тaкмичaрскe aктивнo-
сти, aли нe зaхтeвajу вeликe пoсeбнo урeђeнe прoстoрe зa публику и спeциjaлизoвaни спoртски 
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oбjeкти зa oргaнизoвaњe спoртских тaкмичeњa и спoртских мaнифeстaциja нa нaциoнaлнoм и 
интeрнaциoнaлнoм нивoу кojи зaхтeвajу вeлики кaпaцитeт прoстoрa зa публику и слoжeнe грaђeвинe 
и инфрaструктуру. За сада не постоји потреба за спeциjaлизoвaним спoртским 
oбjeктима/комплексима нa нaциoнaлнoм/интeрнaциoнaлнoм нивoу. Сaдржaj, вeличинa, кaпaцитeт, 
oпрeмa и сл. зa плaнирaњe спoртских oбjeкaтa дeфинишу сe нa oснoву Зaкoнa o спoрту, (“Сл.гласник 
РС“, бр.10/16), спoртским прoписимa и прaвилимa нaдлeжних спoртских oргaнизaциja, у oблaсти 
дaтих кaтeгoриjа спoртa. Ови објекти се могу градити у зонама руралног становања и зонама 
пословања уз обавезу израде урбанистичких пројаката. 
У зaвиснoсти oд врсте рeкрeaтивнe, oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних 
кoрисникa), oви oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje: 
- спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди као сaмoстaлнo (спoнтaнa 
рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.), 
- спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у спoртским и 
другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и oбjeктимa 
(спортски терени, отворени или затворени базени, купалишта, трим стазе и ост.). 
У оквиру постојећих спортско-рекреативних локација могућа је реконструкција и изградња терена и 
садржаја који ће употпунити ову намену.  
Остале спортско рекреативне површине: Ову зону представљају све друге врсте спортско 
рекреативних површина у различитим облицима својине. ПГР се изградња ових површина подстиче 
у свим зонама уз обавезу израде урбанистичких пројаката. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. 
Компатибилне намене су све оне које утичу на подизање стандарда делатности, 
првенствено намене туризма и угоститељства. 
На приватном земљишту, могућа је изградња мотела, хотела, хостела и других 
угоститељских објеката који ће употпунити основну спортско-рекреативну намену, 
при чему укупна површина објеката и пратећих садржаја  може бити максимално 
30%,  а основне спортско-рекреативне намене мин. 70% од укупног земљишта 
(комплекса). 
Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe, сeм пoслoвaњa у функциjи 
спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa. 

Правила 
парцелације 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за нове комплексе je 10,0 aри.  
Површине спортско-рекреативних комплекса су у директној зависности од врсте 
објеката/терена који се граде и њихових капацитета. Опредељујући фактор за 
одређивање површине су и обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и 
неопходних пратећих садржаја. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине 4,5m. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног возила. Пaрцeлe 
пoрeд државног путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут, сeм aкo сe зa тo нe 
прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије". Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa 
пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa.  
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.л 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.      

Индекс 
заузетости 

Максимално 60% за спортско рекреативне центре. 
За остале комплексе изграђеност није карактеристична, 
дефинише се оквирно до 20% у коју не улазе површине терена, 
трибина и балон сала над теренима.  

Индекс 
изграђености 

0,3-0,4 макс. 

Грађевинске 
линије 

У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 
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Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa.  
У зависности од врсте и капацитета објеката, као и посебних 
противпожарних услова за појединачне комплексе, који се морају 
поштовати, ово растојање је могуће кориговати у складу са 
истим,уз могућност и формирања интерне кружне саобраћајнице 
што ће се прецизно дефинисати израдом Урбанистичког пројекта 
за сваки појединачни комплекс. 

Кровови Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja. 
Поткровља Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. 
Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+1+Пк, сeм зa oбjeктe 
спoртских сaлa, двoрaнa, “балон“ сала (дозвољено до 15m). 
Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр, који се код 
јавних објеката/комплекса ове врсте не може отуђити. 

Паркирање За нове објекте и комплексе - у складу са општим правилима, посебним условима и 
специфичним потребама.   

Уређење 
слободних 
површина 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
пoвршинe свaкe припадајуће пaрцeлe. Зелене површине распоредити тако да 
створе сенку на јужним експозицијама и служе као заштита од ветра, саобраћаја и 
активности на суседним парцелама. 
На јавним површинама, партерна решења морају бити заснована на свеобухватној 
анализи природних услова, а избор врста садница и њихово компоновање, у складу 
са наменом простора и специфичностима локације.  
С обзиром да је приобаље Дрине уз насеље, опредељено за јавну зелену 
површину вишенаманског коришћења (шетња, одмор, активно бављење спортом, 
рекреацијом и сл.), садржајима који не захтевају осветљење (трим стезе, платои, 
терени за игру, мобилијар), наменити  максимално 30% застртих површина. 
Платое уредити као поплочане и зелене површине са већинским поплочаним 
делом. Опремити простор са пратећим мобилијаром, жардињерама, корпама за 
отпадке, клупама за седење, а евентуално планирати и јавну чесму или фонтане.  

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су 
дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa 
укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим 
правилником. Дозвољено постављање објеката и уређаја који подижу стандард 
услуге а не премашују дефинисане нормативе. 
Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских 
тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл). Балон сале изнад спортских објеката се постављају у 
складу са општинском одлуком. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдруму свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. 
Изузетак  је локација хиподрома, где се дозвољава изградња штала и других 
објеката у функцији основне намене локације, као и изградња 
хелиодрома, са хангарима, просторима за гориво, објектима за пријем путника и 
особља као и други објекти специфичне намене. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну 
функцију). Забрањена је изградња објеката у заштитним коридорима без 
сагласности надлежних инситуција. Намена или капацитет објекта могу бити 
забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 



  План генералне регулације за насељено место Љубовија 
Нацрт плана 

190 
 

самоуправе, еколошким елаборатима и сл. 

Посебни 
услови 

- Осим на јавним површинама (земљишту у јавној својини),  изградња спортско 
рекреативних комплекса је дозвољена и на осталом земљишту (земљишту у 
осталим облицима својине). 
- Спортско-рекреативни објекти се могу градити и у другим зонама (стамбеним, 
зонама насељског центра, терцијарних и комерцијалних делатности, по овим 
посебним условима). 
- Припадајуће грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут 
(сервисну насељску саобраћајницу). 
- Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa прилазним сaoбрaћajницaмa. 
- Инсталације техничке и комуналне инфраструктуре на јавној зеленој површини 
полажу се подземно. Изузетно, у пакковима, парк шумама и пошумљеним теренима 
предвиђеном за њих, могу се постављати ваздушни, изоловани ел- ен, тт и други 
водови, под условом да не ометају правилан развој вегетације, да не нарушавају 
естетски изглед зеленила и да не ометају нормално коришћење ових површина. 
На површинама предвиђеним за дрвореде, није дозвољено постављање 
подземних инсталација. Изнад постојећих подземних инсталација не може се 
садити дрвеће. 
- По потреби применити одговарајућа техничка решења при осветљавању зелених 
јавних површина у складу са функцијом локације и потребама коришћења. Изворе 
светлости јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу и обезбедити 
минимално осветљење у ужем приобалном простору Дрине. 
- Код изградње објеката (дозвољене намене), инвеститор је уобавези да 
најкасније у року од 60 дана уреди околину, одн. заврши радове на реализацији 
партерног решења и вегетације, која је предвиђена планом или урбанистичким 
пројектом. Пре тога, употребна дозвола не може 
бити издата 
- Ако се грађевински и други радови изводе у близини јавних зелених површина, 
извођач радова је дужан да предузме мере обезбеђења 
ових површина од оштећења, као и да по завршетку радова уклони 
сав грађевински шут и други отпадни материјал са јавне зелене површине.  
 
За појединачне локације неопходна је израда планова детаљне регулације или 
Урбанистичког пројекта. 
Препорука локалној самоуправи је доношење Одлуке о комуналном реду, Одлуке о 
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина и Пројекта 
озелењавања насеља. 

 
Зелене површине 
 

 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (ЈАВНЕ) 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Општи услови уређења су дефинисани поглављем Систем зелених површина. Површине и објекти 
могу бити у свим облицима својине. Заштитне зелене површине дефинисане овим планом 
(пољопривредно земљиште у грађевинском подручју, намењено повртарству или воћарству), 
заправо су резервне површине за будуће парковске површине. 
У складу са могућностима, дозвољено је формирање зелених површина јавне намене у свим зонама 
уз израду плана детаљне регулације. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су намене спорта 
и рекреације, где је то дефинисано посебним условима. Компатибилном наменом се могу сматрати и 
културно-уметнички павиљони и капеле (капеле као спомен обележја, молитвени, културно-
уметнички и друштвени простор). Дозвољено постављање објеката за пријем wi-fi сигнала и сличне 
опреме за коришћење мобилних и дигиталних уређаја. Све зелене површине треба oпрeмити 
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стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. Дозвољено је и постављање јавних 
тоалета. 
Зелени фонд и услови који су дефинисани за зелене површине, потпуно су равноправни са свим 
осталим условима који за изградњу/уређење комуналне инфрастрктуре.  
Код подизања новиг и реконструкције постојећег јавног зеленила у насељу важе следћи услови: 
потребно је све јавне зелене површине повезати у систем коришћењем зелених веза између 
постојећег и планираног зеленила. У озелењавању, дати предност аутохтоним врстама (минимлано 
50% врста) које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне су 
на локлане загађиваче и имају густу и добро развијену крошњу, а могуће је користити и егзоте за које 
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине (а да при том нису инвазивне) и 
одређени проценат пажљиво одабраних зимзелених (четинарских) врста. 
Јавну зелену површину користити само за сврху за коју је намењена и уклонити евентуалне 
привремене објкте. Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних, необрађених 
површина, сузбијати и контролисати алергене и инвазивне врсте. У оквиру ових зона је могућа 
изградња само објеката инфраструктуре, уз неопходну израду Урбанистичких пројеката, ако се не 
ради о примарној инфраструктури, чији су коридори дефинисани овим Планом. 
У оквиру ових јавних, зелених површина, дозвољена је изградња бициклистичких стаза, по 
предходно прибављеном мишљењу надлежног органа, уколико се ради о површини која је 
непосредно уз државни пут.  
Неопходно је обезбедити приступ и неометано кретање лицима са посебним потребама. У насељу је 
дозвољено формирање нових паркова и скверова. 
Уобухвату ПГР, обавезно је формирање парковске површине у зони Библиотеке и Културног центра 
и на општинским парцелама у делу насеља “Давидовићи“. У центру насеља задржати формиран 
мањи плато-трг са спомен обележјем. 
Укупна површина планираних јавних зелених површина износи око 12,0ha. За потребе дефинисање 
ове јавне намена обавезна је израда Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта. 
При формирању јавних зелених површина свакако треба изпоштовати следеће услове: 
- свугде где је то могуће, дуж саобраћајница планирати подизање континуалног ивичног линеарног 
зеленила састављеног од обостраних дрвореда високих лишћара, уз могућност формирања 
линеарних ивичних травњака; 
‐ озеленети раскрснице и тако омогућити визуелну заштиту контактних зона и естетско обликовање 
простора; 
- утврдити обавезу максималног уређења простора око свих јавних објеката и припадајућих парцела 
(посебно у вези декоративног озелењавања). Основу простора треба да чини добро урађен и 
негован травњак, а озелењавање планирати по највишим стандардима са применом декоративних 
врста дендрофлоре. Примењивати углавном аутохтоне врсте и избегавати врсте које су 
детерминисане као алергене (тополе и сл.); 
- јавне зелене површине унутар насеља, у зависности од њихове функције и намене, уредити и 
опремити урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, корпе за отпатке); 
- уредити просторе око споменика културе и спомен обележја, нових аутобуских стајалишта и 
опремити их урбаним мобилијаром; 
- зелене површине у оквиру комплекса школе, треба да омогуће заштиту и изолацију од саобраћаја и 
активности на суседним парцелама, па их је најбоље поставити по ободу комплекса; 
- у зони проширења гробаља обезбедити заштитне појасеве зеленила према саобраћајницама и 
суседним наменама, а зону заштите гробља озеленити високим растињем. 
Напомена: 
Осим зелених површина јавне намене, Планом се дефинише и обавезно учешћа зелених површина 
у оквиру сваке појединачне парцеле осталог земљишта, у циљу заштите и повећања квантитативних 
и квалитативних  карактеристика зеленог фонда насеља. 
Код подизања нових паркова важе следећи услови: потребно је да постоји пејзажно архитектонски 
пројекат парка у одговарајућој размери са прецизно одређеном границом парка, унутрашњим 
саобраћајницама, парковским објектима и мобилијаром; зеленило треба да буде репрезентативно; 
пожељно је планирати место за постављање споменика/скулптура; планирати водене површине 
(вештачка језера, фонтане); садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор, игра, шетња, лака 
рекреација и др); садржаји треба да обухвате све старосне групе. Као објекти пратећих садржаја, у 
парку могу да буду подигнути следећи објекти: угоститељски објекти са отвореним баштама, пратећи 
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објекти спортских садржаја, објекти у функцији одржавања парка, објекти културе, галерије на 
отвореном, мањи отворени амфитеатри за културне манифестације и инфраструктурни објекти од 
општег интереса утврђени на основу закона; могућа је изградња мањих појединачних, јавних или 
комерцијалних објеката у комплексима зеленила на основу планова детаљне разраде. При томе 
треба водити рачуна о величини зелене површине, микролокацији, њеном значају за просторну 
целину, статус трајног добра и другим утицајним чиниоцима. 
Дозвољени радови у постојећим мањим зеленим површинама: санитарна сече стабала, 
реконструкција вртно-архитектонских елемената и цветњака, нова садња, реконструкција стаза и 
постојећих објеката, мобилијара и дечијих игралишта, подизање фонтана, реконструкција или израда 
хидрантске мреже, реконструкција или израда парковског осветљења, ограђивање парка. Потребно 
опремање парка: стандардном инфраструктуром и системом за заливање. За део наведених радова 
за које је потребно прибавити одобрење за градње, локацијски услови ће се издати на основу овог 
плана.  
Код подизања нових скверова важе следећи услови: уважавати правце пешачког кретања; стазе и 
платои могу да заузимају до 35% територије сквера; пожељно је да избор материјала и композиција 
застора буду репрезентативни; објекти могу да заузму до 5% територије сквера; на скверу могу бити 
подигнути угоститељски објекти и инфраструктурни објекти од општег интереса, утврђени на основу 
закона; планирати дечија игралишта сагласно типу сквера; планирати учешће цветних површина од 
2-4%, као и водене површине (фонтане, каскаде и др.); вртно-архитектонске елементе и мобилијар 
сквера прилагодити типу сквера. За ову врсту објеката је обавезна израда Урбанистичког пројекта 
чији је обавезни део план пејзажне архитектуре/хортикултурног уређења. 
Дозвољени радови у постојећим скверовима: санитарна сеча стабала; реконструкција вртно-
архитектонских елемената и цветњака; реконстукција стаза и постојећих објеката; подизање 
фонтана; реконструкција и поправка дечијих игралишта; ограђивање сквера. Потребно опремање 
сквера; стандардна инфраструктура са системом за заливање. За ову врсту објеката је обавезна 
израда Урбанистичког пројекта чији је обавезни део план пејзажне архитектуре/хортикултурног 
уређења. 
Код подизања нових дрвореда: приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa трaвним бaштицaмa; 
нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висина садница 
3,5m, стабло чисто од грана до висине 2,5m и прсног пречника најмање 10cm). Код подизања нових 
дрвореда важе следећи услови: профил улице преко 12m, садњу ускладити са оријентацијом улице; 
избор врста прилагодити висини зграда и ширини тротоара; сагледати могућност садње у 
једносмерним улицама у пешачким улицама и зонама; сагледати могућност формирања травнатих 
површина уз дрвореде; садњу усагласити са синхрон планом техничке и комуналне инфраструктуре; 
најмање растојање између садница прилагодити капацитету локације, врсти дрвећа у дрвореду и 
станишним условима. 
Дозвољени радови у постојећим дрворедима: уклањање сувих и болесних стабала у случају када то 
зехтева општи интерес утврђен на основу закона; садња новог дрвећа; стандардне мере неге 
стабала. 
Код реконструкције постојећих зелених коридора (заштитини зелени појас) важе следећи услови: 
сачувати сегменте зелених коридора у постојећим границама; уклонити привремене објекте и 
уважавати правце пешачког и бициклистичког кретања. Крчење унутар заштитног зеленила је 
дозвољено у следећим случајевима: ради промене врста дрвећа или узгојних облика; отварање 
рекреационих ливада-дечијих игралишта, монти-бајк стаза, стаза за скејт-борд, терена са справама 
за вежбање и осталих терена; изградња различитих типова стаза; изградња објеката који служе 
газдовању шумама; због спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума; у 
случајевима када то захтева јавни интерес утврђен на основу закона; санитарне сече. Ради обнове 
постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције: претварање монокултура у 
мешовиту шуму; садња декоративног дрвећа и жбуња нарочито на ивици коридора, на окукама пута 
и ливадама, као појединачних примерака или група.  
У оквиру заштитног зеленила је могуће да се одобри изградња на 3% површине простора и то 
искључиво објеката који су у функцији основне намене заштитног зеленила и у оквиру њега 
одређених видова рекреације становника. Могућа је изградња мањих угоститељских објеката: 
кафе-барова, шанк-барова, надстрешнице, продаја брзе хране, посластичарница и сл. Објекти се 
не смеју градити од бетона, а препоручује се употреба природних материјала (дрво, камен) и 
традиционалних форми. Спратност планираних објеката је П (приземље) -макс.Код изградње 
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објеката неопходна је израда Урбанистичког пројекта. Постављање ових објеката се уређује 
општинском Одлуком. 
Објекти чија је 
изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 
дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим 
грaфичким прилoгoм. 
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Забрањена је изградња 
објеката у заштитним коридорима без сагласности надлежних инситуција. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима и 
сл. 

 
ПН1 
ПН2 
ПН3 

 
ПОВРШИНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Подцелине: ПН1 – Полицијаска управа; ПН2 – Ватрогасно спасилачка јединица; ПН3 – Гранична 
полиција. 
 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. 
Компатибилне намене су све оне које употпуњују доминантну намену – 
канцеларисјко административне и друге помоћне пословне активности (служба 
шпедиције, инспекцијске службе, финансијске услуге, АМСС и ост) и становање, уз 
услов да је искључиво за потребе запослених. 

Правила 
парцелације 

Опредељујући фактор за одређивање површине припадајуће парцеле су и 
обезбеђење основне делатности и пратећих садржаја, у складу са ближом 
наменом и капацитетом објекта, законским и другим нормативима и стањем на 
терену. 
Подела парцела за сваку наведену службу, није обавезна. Није дозвољено даље 
уситњавање постојеће припадајуће парцеле.  
За нове локације минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације/Урбанистичким пројектом. 

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне 
намене минималне ширине према нормативима. Приступна површина се не може 
користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ противпожарног 
возила. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама. 
Приступни пут за ватрогасна возила може бити део јавног пута или посебна 
саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није 
даља од 25,0m од габарита објекта.  

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Осим за објекат Ватрогасног дома, дозвољена је изградња 
подземних етажа, уз одређивање нивелете према геотехничким 
условима локације. Подземне етаже објеката могу да заузимају 
већу површину на парцели од надземних делова објекта, при чему 
грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.    

Индекс 
заузетости 

Полицијске управе – макс. 60% 
Ватрогасно спасилачка јединица – макс. 40%  

Индекс Полицијексе управе – за дозвољено макс. спратност По+П+2 – 0,9 
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изграђености макс. 
Комплекс ватрогасног дома – за дозвољену макс. спратност П+1 – 
0,6 макс. 

Грађевинске 
линије 

Постојеће грађевинске лоније задржати. 
За нови објекат Ватрогасног дома, грађевинска линија горње 
етаже (висине минимално 6,20m у односу на коту платоа), може 
да прелази грађевинску линију приземља макс. 0,60m. 
У графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дефинисане 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом Плана детаљне регулације 
другачије не утврди). 

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

Остали јавни објекти и комплекси – у зависности од 
специфичности локације, прецизно ће се дефинисати Плановима 
детаљне регулације/ Урбанистичким пројектима. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Полицијске управе 
Максимална спратност објеката (По)+П+2, уколико су 
испоштовани и други услови (паркирање и сл.). 
Нови објекти морају имати лифт и спољну рампу за приступ 
особама са посебним потребама. 
Ватрогасни дом 
Максимална спратост објекта је П+1. 
Минимална светла висина гаражног простора за ватрогасна 
возила износи 6,0m, а за стамбени део 2,80m. Кота слемене 
линије за макс. спратност од П+1 – износи 13,70m (у односу на 
коту платоа), која уједно не може бити већа од 4,50m од коте пода 
спратне етаже. Обавезно планирати торањ, димензија мин. 
5,5x5,5m (укључујући и степенишни простор), са висином од 18-
20m. Висинска регулација је обавезујућа, а одступање од 
дефинисаних висинских кота су дозвољена, макс. од 0,20m. 

Паркирање За нове објекте и комплексе - у складу са општим правилима, посебним условима и 
специфичним потребама.   

Уређење 
слободних 
површина 

Полицијска управа  
На парцели пункта, нема обавезе формирања зелених површина, а препорука је 
формирање  зелених површина на минимално 10-20%. 
Ватрогасни дом 
Планирати плато и интерну саобраћајницу за пролаз противпожарних возила, како 
би се омогућио њихов несметан пролаз кроз комплекс (без окретнице), као 
манервисање и гаражирање ватрогасних возила. Нивелационо ускладити плато и 
интерну саобраћајницу. Осим за прилаз гаражном простору у објекту и торњу, 
плато користити за показне вежбе и смотру возила и људства. 
Обавезно је формирање зелених површина на минимално 30% површине парцеле. 
Пожељно је да се према зони становања планира зелени појас ширине минимално 
5,0m. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Сви прилази у јавне објекте и објекте од општег интереса морају се прилагодити 
стандардима и прописима који дефинишу услове за несметан приступ 
хендикепираним особама и лицима са посебним потребама. 
Дозвољава се реконструкција и минимална доградња у циљу рационалног 
прегруписавања функција, уз следеће услове: да се за новопланирану корисну 
површину обезбеди паркирање на сопственој парцели и то једно гаражно или 
паркинг место на 40m2 корисног простора и да се повећањем капацитета и 
доградњом објекта у хоризонталном смислу не премашују нормативи који 
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обезбеђују довољне површине по кориснику. У случају да нису испуњени 
нормативи који се односе на делатност службе, повећање капацитета и доградња 
нису дозвољени.  
Дозвољава се и надзиђивање постојећих објеката у циљу поправљања 
грађевинског стања објеката и проширивања капацитета, под истим условима под 
који су дефинисани за изградњу нових. 

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У случају потребе и ако просторни капацитети постојећих или новоформираних 
припадајућих парцела то дозвољавају, као засебни објекти се могу градити и други 
објекти, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри. 
У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката пратећих 
садржаја (гаража, надстрешница, радионица, магацина, потребних постројења и 
опрема, пратећи инфраструктурни објекти и сл.). Највећа спратност другог објекта 
је П. 

Помоћни 
објекти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдруму свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. 
Изузетак  је локација хиподрома, где се дозвољава изградња штала и других 
објеката у функцији основне намене локације, као и изградња 
хелиодрома, са хангарима, просторима за гориво, објектима за пријем путника и 
особља као и други објекти специфичне намене. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 
У случају промена закона о класификацији делатности, односно, промена ознака 
група и делатности, прерасподеле и преименовања појединих делатности или 
увођења нових, могућност смештаја истих у простору одредиће се на основу 
садржајне и правне сличности и следбености овде пописаних делатности и група 
делатности.  

Посебни 
услови 

У складу са посебним условима функције. Обавезно испоштовати и све остале 
одреднице Закона о граничној контроли („Сл. гласник РС“, бр. 24/2018), Закона о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон), као 
и друге Правилнике и стандарде са аспекта заштите од пожара. 

 
  

ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ 
ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
У ову зону спадају локације постојећих туристичких и угоститељских објеката и могућих 
угоститељских садржаја који се могу градити у зонама становања и пословања као компатибилна 
намена. 
Дозвољава се употреба обновљивих извора енергије унутар комплекса за рекреативне здравствене 
и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. Дозвољавају се и мешовите 
намене са пољопривредим: гајење и приказивање ретких аутохтоних биљних и животињских врста, 
арборетуми, ботаничке баште и зоо вртови, рибњаци са могућношћу спортског и рекреативног 
риболова и сл. уколико је минимална површина комплекса 1ha. 
Локацијски услови, на основу одредби овог Плана, издаће се у свим случајевима када нема потребе 
за утврђивање јавног интереса (на постојећим локацијама и на предходно прибављеном земљишту). 
Локацијски услови се издају за изградњу нових објеката до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења и грађења за поједине типичне целине/зоне. 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), 
потребна је израда урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Намена 
објеката 

Доминантна намена: услуге смештаја и исхране. Компатибилне намене: трговина 
на мало, али се додатно условљава делатност везана искључиво за основну 
делатност; канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности, 
здравствена и социјална заштита; уметност, забава и рекреација; остале услужне 
делатности.  
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Правила 
парцелације 

Услови за парцелацију се односе искључиво на формирање нових парцела у 
типичним зонама. Минимална површина парцеле објекта туризма и рекреације 
једнака је минималној површини зоне у којој се објекат жели градити.  

Приступ 
парцелама 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину или 
преко сукорисничке површине. Минимална ширина приступа који се мора 
обезбедити је 4,0m. Приступна површина се не може користити за паркирање 
возила. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама. 

Услови за 
изградњу 
објеката  
 
 
 
 
 

Подземне 
етаже 

Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на 
парцели од надземних делова објекта, при чему грађевинска 
линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 
условљене незастрте површине.   

Индекс 
заузетости 

Макс. 60%  

Грађевинске 
линије 

У скалду са општим правилима.  

Удаљеност 
од међа и 
суседа 

У складу са општим правилима. 

Кровови Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33°. 

Одвођење 
амосферских 
вода 

Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено 
преко суседне/их парцела. 

Спратност Максимална спратност објеката се не ограничава, али не може 
прећи спратност зоне у којој се налази. 

Паркирање У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање категорије 
објекта.   

Уређење 
слободних 
површина 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% 
површине новог комплекса. Избор зеленила и партерно уређење у складу са 
жељама инвеститора. 

Интервенције 
на 
постојећим 
објектима 

Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до 
премашивања постављених урбанистичких параметара зоне.  

Изградња 
других 
објеката на 
парцели 

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката 
компатибилне намене (базени, објекти спорта и рекреације, здравствени објекти, 
магацини, надстрешнице, потребна постројења и опрема, инфраструктурни објекти 
и сл). 
У случају изградње етно комплекса, дозвољена је изградња већег броја мањих 
објеката. Укупна површина објеката не може прећи индекс заузетости зоне у којој 
се објекат налази уз обавезу поштовања главне грађевинске линије и удаљености 
од суседних међа.   

Помоћни 
објекти 

Помочни простор сместити у оквиру приземља или подрума сваког појединаачног 
објекта или као засебни објекат на парцели, иза главног, максималне површине 
100m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1,0m. 

Објекти чија 
је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, 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. Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 
дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим 
грaфичким прилoгoм. 
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ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну 
област: саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика и др. Графичким 
прилогом плана и посебним условима су дефинисане следеће подзоне: путна инфраструктура, 
саобраћајне петље и раскрснице; пумпне станице; мернорегулационе станице; трафо станице; 
телефонске централе; релејни и антенски стубови; црпне станице; заштитни ее коридор; заштитни 
гасни коридор; железничка инфраструктура и заштитни коридори; јавни паркинг. 
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.  
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене планом су 
дефинисане графичким прилогом. Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана 
бити потребне одређене корекције у смислу разраде капацитета и профила. Дозвољено је да се 
урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту 
јавног пута и саобраћаја на њему. 
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој 
се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која 
служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката 
инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у 
коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских 
аката.  
Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју насеља, и то:  
Непосредни појас заштите  

- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 m  за општински и 
некатегорисани пут, ако графичким прилогом није дефинисана другачија грађевинска линија 
у складу са стеченим правом;  

- од осе далековода 110kV je 15m, од осе далековода 35кV је 7m, а од осе 
далековода/мешовитих водова 20kV и 10kV је 5m;  

- од осе магистралног гасовода 50bar je 30m, од челичног гасовода до 13bar је 4m а од осе 
дистрибутивног гасовода до 4bar је 1m, 

- од осе оптичког телекомуникационог кабла 1 m. 
- у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних 

објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 
- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног 

система (станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл), 
постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као 
и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине;  

- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу 
техничку документацију; и  

- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном 
чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите 
оптичког кабла.  

Заштитни појас далековода 110kV  
- 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника, у складу са чланом 218 

Закона о енергетици. 
Шири појас заштите  

- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП 1; 10 
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m за ДП 2; 5 m за општински пут, 100 m за железничку пругу и 60м за гасовод,  
- у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација, 

реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким 
планом за изградњу;  

- дозвољено је изградња комуналних и пољопривредних објеката и постројења који су извори 
загађивања животне средине, на удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека пруге;  

- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, 
телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл;  

- угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m 2, индекс изграђености  0,7; 
степен заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П;  

- рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс 
изграђености – 0,8; степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П; 

- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације 
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу); 

- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази;   
- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана, трговачко-

угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 0,1 и максималним 
индексом заузетости 5%.  

Правила за постављање инсталација поред државних путева I  и  II реда: 
- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно поставља водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони 
и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласност 
управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

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

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

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

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

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви износи 1, 5m. 

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2m. 

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

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

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

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену 

одговарајућих техничких стандарда;  
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за 

променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је 

извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са 

другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на 
подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно 
на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;  
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- изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и 
саобраћаја на њему; 

- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 
одвођење атмосферских  вода;  

- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, 
засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети 
травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;  

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према 
улици са минималним падом од 1,5%; 

- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се 
изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља; 

- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити 
улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја;  

- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске 
привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;  

- саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити 
ван коловоза јавног пута;   

- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина 
коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима 
димензионисати за тешки теретни саобраћај. 

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 
- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 6m;  
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се тротоари ширине по 1,2 m са једне 

стране и 1,8m са друге стране, а изузетно може једнострани тротоар ширине 1,8m;  
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1m са тврдим 

застором; 
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, 

осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције 

од око 50cm; 
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-

излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу 
изгађеног простора насеља; и  

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се 
изградити у складу са законом.  

 
Пешачки и бициклистички саобраћај  

- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских  и 
сеоских саобраћајница;  

- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које 
су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  

- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,2m, а за мимоилажење инвалида 
са помагалима је 1,8m;  

- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегавати улице са 
неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне 
рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл;  

- Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.  
 
Постављање антенских стубова и базних станица  
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних 
инфрaструктурних урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У случajу 
кaдa сe aнтeнски стубoви и слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe 
висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшити 5m. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним 
мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу 
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oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe 
нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну 
срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и 
oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи 
антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне 
изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове 
висине до 30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30m. Слободностојећи антенски стуб се 
може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника 
суседних парцела.  
Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно 
историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу 
постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m 
(заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим зонама - исти се морају 
уклонити.  
Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви 
рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe 
штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским 
приjeмницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa 
грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм. 
 
Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова 
Градња у близини далековода је условљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр.145/2014), 
Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова  називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист СФРЈ'', бр.65/88 и ''Сл.лист 
СРЈ'', бр.18/92), Правилником о техничким нормативима  за електроенергетска постојења називног 
напона изнад 1000V (''Сл.лист СФРЈ'', бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постојења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), 
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009) са припадајужим 
правилницима и Правилницима и Техничким условима заштитне подземних металних цевовода од 
утицаја електроенергетских посторјења и условима везаним за заштити од утицаја на 
телекомуниациона  постројења (заштита од опасности и заштита од сметњи). 
У непосредном заштитном појасу далековода забрањена је изградња објеката за стални боравак 
људи, испади на објектима (стрехе, балкони), садња дрвећа. Градња других инфраструктурних 
објеката је дозвољена уз поштовање заштитних мера прописаних законом и услова надлежних 
предузећа за пренос и дистрибуцију ел.енергије. Непосредни заштитни појас далековода је 
представљен на одговарајућем графичком прилогу. 
У заштитном појасу далековода 110kV (25m од ближег фазног објеката) за градњу објеката 
неопходно је прибављање сагласности  предузећа А.Д. ''Електромрежа Србије'' Београд. 
У заштитном појасу далековода 110kV ни на који начин (приликом извођења радова, приликом 
експолоатације објеката) не сме доћи до нарушавања сигурносне удаљености од 5m од проводника 
далековода. То се односи и на садњу дрвећа које би могло растом или падом нарушити сигурносну 
удаљеност, а такође и коришћење прскалица за воду и млаза  за заливање уколико постоји 
могућност да се млаз приближи на мање од 5m проводнику далековода. Нисконапонске телефонске 
прикључке , ТК  и КДС прикључке извести подземно. Код извођења било каквих грађевинских 
радова, нивелације терена и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угорзити 
статичка стабилност стубова далековода. Генерално, терен испод далековода не треба насипати, а 
код изградње саобраћајница (или далековода преко саобраћајница) морају се испоштовати 
прописане сигурносне висине, као и мере појачане електричне и механичке изолације на 
далеководу је 1m. Ово:  „је 1m“ је упало однегде. Треба брисати.  
 
Градња у близини планираног гасовода 
Градња у близини магистралног гасовода и главних мерно-регулационих станица  је условљена 
Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска 
◦већег од 16bar  (''Сл.лист РС'', бр.37/2013) и интеним прописима ЈП ''Србијагас''. У непосредном 
заштитном појасу магистралног гасовода до 50bar (eксплоатациони појас) 30m са обе стране трасе, 
забрањено је градити објекте за становање и боравак људи, а могуће је градити привремени и 
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трајни објекти у функцији гасовода и други инфраструктурни објекти уз поштовање одговарајућих 
прописа. 
У појасу ширине 5m са обе стране трасе магистралног гасовода забрањена је садња биљака чије 
корен досеже дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште обрађује до дубине 
веће од 0.5m. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограда и сл.) због неопходности 
приступа тешким машинама у случају интервенције на гасоводу. Код изградње укрштања 
саобраћајница са магистралним гасоводом, неопходно је прибављање одговарајућих услова и 
сагласности ЈП ''Србијагас''. Генерално, угао укрштања мора бити између 90 и 60 степени, морају се 
применити мере додатне механичке заштите и систем за одзрачивање. 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг 
усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa 
сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног 
коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je 
прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у 
oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa 
дoсaдaшњи нaчин. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa 
зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и хелиодрома. 
Објекти 
чија је 
изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих 
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa 
и сл. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

 

 НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 

Сви непоменути услови који нису дефинисани ПГР-ом, дефинисаће се у складу са условима и 
правилима који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима. 

 

 НЕУСАГЛАШЕНИ УСЛОВИ 

У случају неусаглашених услова ПГР и важећих урбанистичких пројеката, доминантни су услови 
дефинисани УП.  
У случају неусаглашених текстуалних, општих услова и посебних услова, доминантни су посебни 
услови који су дефинисани за зону. 
Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога "План нивелације и регулације" и "План површина јавне намене". 
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате или је дошло 
до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су подаци који се очитају са графичког 
прилога у дигиталном облику: „План нивелације и регулације“ (за површине јавне намене), односно 
са планова инфраструктуре јер су рађени на геореференцираној геодетско катастарској подлози.  
У случају да је у међувремену изведен објекат за који је прибављена грађевинска дозвола, односно 
да је извршено његово озакоњење а није приказан на подлози, исти се сматра потпуно легитимним и 
за њега се примењују сви услови зоне у којој се налази осим грађевинских линија и максимално 
дефинисане спратности. 
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 Саставни део ПГР су следећи графички прилози: 

1. Постојећа намена површина 
2. ДКП са границом обухвата плана  
3. План намена површина и даља планска разрада 
4. План ниврлације и регулације са грађевинским линијама 
4а. Попречни профили 
5. План водовода 
6. План канализације и водопривредне инграструктуре 
7. План електроенергетске мреже 
8. План телекомуникационе мреже 
9. План гасоводне мреже 
10. План парцелације 

 

 

План генералне регулације за насељено место Љубовија ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“. 

Ступањем на снагу овог плана, стављају се ван снаге урбанистички планови за које је то 
посебно наведено у Табели 3 овог плана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                                       ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 
Бр._____________________________ 

                 ________________________ 

 

III ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПГР 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
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145/14, 83/)8, 31/19,37/19 It 9/20) H 'IJ'IaHa 41. Cnrryra OOWTHHe Jhy6oonja ("Cn}')K6eHH 
JJHCT onurmne Jhy6osnja'\ 6poj: : 3119 ) , 'IJ'Iana 121. llocnoonntca CKynwTHHe onurrnne 
Jhy6osnja (, Cn)?l{6eHH JJHCT OOWTHHC Jby6oonja .. , 6poj: 6/08 ), CK)'JJwntH3 OOUJTHHe 
Jby6oonja no npe-rxo.nuo npu6as.n.euoM MltUIJbelby KoMncnje Ja nnanose onurmne 
Jhy6osnja je na CC.IlHHUH o.npJKanoj .naua 31. J 2 2020. ro.nnue, .nonena 

O).{JIYKY 
0 DPHCTYDAJLY H3PA,l(H DJIAHA rEHEPAJIHE PErY.JIAI(HJE 

3A HACEJLEHO MECTO JLYIJOBHJA 

'IJJau 1. 

OsoM 0JUJYKOM npnCTyna ce H3pwt flnaua reuepannue perynaUHje 38 
nace.n.eno Mecro Jhy6oonja (y na.n.eM reKc-ry: llnan renepannne perynal.lHje ) . 

'IJJaa 2. 

UH1b H3pa.ne Jlnaua reuepanHHe perynau.nje je onpeljHBaH>e ct.tepHHua 38 palBOj 
JlCJI3THOCTH ll HaMCHy OOBpWHH8 , KaO H YCJJOB8 33 OJlJDKHBH H p3BHOMCpHH pa3BOj , 
o.nuocno HCKopnwliaoaH>e norenuujana Koje repRTopnja nace.n.enor Mecra Jhy6oanja 
nynn , a ca l.lHJLeM npoc-ropnor ypeljeu.a uace.n.enor MeCTa ca ocnoanoM perynal.lHjOM 
H np8BHJJHM3 rpa,nibe . 

'IJJau 3. 

llnaucKH ocuos 33 mp8Jl.Y llnaua reuepanuue perynatlHje je llpocropun nnaH 

onmTHHe Jhy6osnja (.,Cn. nHCT onumme Jby6osnja", 6poj: 4/2012); 

'IJJau 4. 

fpaHHl.lOM Ilnana reuepannue perynau.nje o6yxsatteno je uenoK)'IlHO rpaJ)eanncKo 
DOJlp)"fje nacen.enor MeCTa Jhy6osnja. 

Kona'4ua rpaunua llnana renepanuue perynaqnje he ce ympJlRTH AO HJpa.lle 
Hai.qml HCTOf M3HCKOf .llOKYt.fCRT3 . 

IJJtaa 5. 

flnan reuepanuue peryn3l.(Hje C8JlP*" uapo'lRTo: rpaHHue nnana n o6yx.BaT 
rpal}eBHHCKOf DOJlp)"fja; OOJleJJY npocropa Ha noce6He l.(CJIHHC H 30He; DpereliCRY HaMCHY 
3CMJLHUIT3 00 30HaM3 H l.(eJJHHaM3 ; peryJJawtOHe H rpaljeBHHCKe JIHHHje; Oorpe6HC 
HHBeJJ3l.lHOHe KOTe pacKpCnnua ynnua H nospwuua jaBHe naMene ; nonnc . napuena u onnc 
JJOKal.(Hja 3a jaBne nospwnne , ca.zq»>C3je n o6jeKTe ; KOPII.AOpe n KaD3l.(HTeTe 33 
cao6paliajHy , euepreTCK}', KOMyHMHy H llPYfY HHfPp&CTp)'KTYJ>Y; Mepe 33llJTHTe K}'.mypHQ
HCTOpHjCKHX CDOOMCHHKa H 3aUJTHheHHX DpHpo,nHHX l.(eJJHHa ; 30HC 33 KOje CC JlOHOCH 
nnau JleT&JhHe perynlliUije , ca npomtcanOM 386paHOM H3rpa,.!llbe no n.eroaor nouoweu.a ; 
JJOKallHje 33 KOje ce 003Be3HO H3paJ)yje yp6aHHCTH'IKH npojeKaT, O]tHOCHO pacnncyje 
KOHKYJJC ; npasHJJa ypl}ett.a n npaanna rpa1jelb3 38 uenOJ<yDHH o6yxsar nnaucKor 
.noK}'MeRT3 n npyre eneMeHTe 3Ha'lajue 38. cnpoool}ett.e Ilnaua • IlnaH reuepanHHe 



peryn~UU~je npe.nCTaB.JWihe DpaBHH OCHOB 38 H3p8Jzy DJI8HOB8 AeraJI.HC peryJJaiUije , 
H3A8B81Le HHcJK>pM8UHjC 0 nOKal.UIH , nOIWUfjCHX ycnoaa H H3p8,A)' yp68HHCTH'IKQ-TCXJIHIDCHX 

AOIC)'MCH8T8 • 
" 

1Jnaa 6. 

IlnaH reHeJWIHHe peryn81.\Hje C8lq»K8he TCKCT)'8JIHH H rpa4»Hh1001 .neo H o61Be3He 
npnnore , a 6Hhe H3pllljeH y aHanomoM H ,AHrHTaJIHOM o6nHKY H 6Hhe AOJJCTY11811 ua 
mrrepHeT crpaHJIUH otmmiHe Jhy6oaHja • 

liJJaa 7. 

Cpe,nCTBa 38 H3paAy Ilnaua reHepanHHe peryn8l(Hje o6e36el}yje HJtBeCTHTOp 
OIIWTHH& JLy6oaHja. Hocnnll\ H3p8Jle Iln&Ha reHepanHHe peryn&llHje je Ha.IUIC»CHH 
oprau noK&JIHe caMoynpaae . lhmecmrop he , HBKOH cnpoac,neHor DOC'I')'DK8 jaBHe 
Ha6aaKe , DOA ytJIOBHMa DpoDHC&HHM 3aKOHOM yroaopHTH H3pa.o,y Ilnaaa reHCpiJIHHC 
peryn~UU~je ca npHBpeAHHM llP)'WTBOM, OJJ.HOCHO APYfHM npaBHHM JJHitCM xoje je 
ynHcaHo y OAfO&apajyhH pentCT&p 3& o6aBJI.aH.e nocnon npocropHor H yp6aJutcnAicor 
1111&HHpllllo8 H H3p8JlC 11118HCKHX AOK)'MCHata. 

'lnaa 8. 

Pox 31 H3pa.QY MaTepHjana 3ft p8HH jaBHH y&H.ll je 30 AftH& OA A8H8 AOHOWCH.a 
OAII)'Ke. 

Pox 3a JDPB.AY H8l.\JYI1l IlnaHa reHepanHHe peryn8l(Hje je 180 AaH& o.n 
JlOC'I'8BJI,8H.a H:meurraja o o6aan.eHOM paHOM jaaoM yaH.Qy, oo.n yCJioBOM .na cy 
o6pai}HBa'l)' AOCT8BJioCHH 3UOHOM npoDHCaHH ycnOBH H carnacHOCTH Ha,IUJCXCIIHX 

HHC11fi')'UHj& • Y poK He YJI83H BpeMC Dotpe6HO 3a CnpoBOl}CILC DOCT)'DKa ja&HC H868BKC. 

1fnaB 9 

Y lUllltY H3p8AC ~8118 I'eHep8JIIIHC peryJUlUHje HII,MexGIH Opra.HH , OJJ,HOCHO 
oprauH3auttje cy y o6uc3H1'Aft yctynajy nocrojehe xoDHje ronorpacpcxor H U1'8C1'8pCXOr 
11118118 , O,AHOCHO Alfi'II1'81JHC 38DHCC , JamlC'I'IlP DOJ13CMHHX HHCTaJI8l(Hja , KaO H AHI'Hl1UIHC 

OJl'l'OCIKlro CHHMKC 6e3 H&KH&,Jle, 8 y CK.JJB.A)' ta 'lllaHOM 40. 3aKOH8. 

'lfJJaB 10. 

P8HH jaaHH y&HJl H ja&HH y&HA lf8UP'I'8 IlnaHa reHepamme perynawlje o6aBHhe 
ce y CICJUUlY ca 'IJIBHOBIIM8 4Sa H SO. 3afcoH8 0 IUI8HIIp8ILY H H3rp8JUioH y IlpOCTOpHjBMa 
OJDDTHHcxe ynpaae onumme JLy6oaHja, )'JIHlUl Bojao.ne MHJIIHb a, 6poj 45 • JLy6oBHja • 

1JJwl tl. 

Y CK.JJ8AY ca IIJl8HOM 9 . 3uoHB o crpateUJXOj npoueHH ~ja sa mmomy 
cpe~ ("Cn. rnacHHK PC", 6p. 135/04 H 88/10) H 'lllaHOM 46. 3axoua o IIJI8HIIPBIItY H 
II3I'J)IWidl (,.Cnya6eBH I'JI8CHHK PC", 6poj: i2109, 81/09-Hcnp, 64/l()..YC, 24111 H 
121/12,42/13-YC, 50/13-YC, 98/13-YC132/14. 145/14 ' 83/18) ' 31/19),37/19 H 9/20) ' 
C8CT8BHH .neo oae OAJI)'Ke je H OAJJYD .na ce H3pal}yje Crparenuca npo~Ha yrHIUlja 
Jlnaaa reHCpanHHC peryJI8IUije 38 ~HO MecTO Jby6oBHja Ha liCHBOl'H)' cpeJUUIY , 8 

\.~ 



na ocnoay MHw.Jbea.a OnumtncKe ynpaae onwTHHe JLy6osnja-HncneKTopa 3a 3aiiiTH1)' 

lKHBOTHC Cpe.llHHe , 501- 27/20-04 OJl 16.12.2020. fOJlHHC. 

'lllau ll. 

0JVJyKa o H3pa.llH llnan renepannne perymmnje o6ja8Jbyje ce y " Cn)l)l(6enoM 
JJHCT}' onWTHHe Jhy6oonja .. H UeHTpaJJHOM pemCTpy DJJaHCKHX JlOK}'MCHaTa . 

l.JJJau 13. 

Onny~<a o IOpaJlH Ilnan renepanHHe perynauuje cryna na cnary ocMor .nana OJl 
JlaHa o6jaBJI.HBaH.a y .,Cn)I)K6eHOM nncry onumme Jhy6oonja" . 

CKYDIDTHHA OlliDTHHE JLYJ)()BHJA 

J>poj: 06-481/2020 - 03 IIPE,l(CE,ZUBIK 
CK)'nmraoe oomraoe 

OfipaJJJo:acea.e 

I JO<RD"i"~Opao 

... ... 
llpaanH ocnoB 3a .nonoweu.e oae OJVJyKe HaJJ33H ce y 3aKoHY o 

HlrpCWI>H (,Cn}')K6eHH rnacHHK PC", 6poj: 72109, 81/09-Hcnp, 64/10-YC, 2411 1 121/12,42113-
YC, 50/13-YC, 98/13-YC132114, 145/14 , 83/18,31119,37/19 n 9/20) ) . lfnanoM 46. ncror 
3aKOHa npoDHCaHO je .ll3 0JUIYKY 0 H3p8JlH DJJaHCKOf JJ.OKYMaHTa .llOHOCH OpraH H8JV)e)K8)1 
3a H.eroeo JJ.OHoweu.e, 1j. CJCYm.UTHHa onmmne, a no npenc.onno npH588JbeHOM MHwn.eH.y 
oprana H8JlJielKHOr 38 CTpY'fHY KOHTpOJJY, OJlHOCHO KOMHCHje 3a DJI8H0Be ODWTHHC Jby6oBHja. 
0JlJiyKa 0 H3pa.llH D JI3HCK0f .llOK)'MCHTa CMJ)lKH Ha3HB .llOJCYMCtml, OKBHpHe rpaHHUC 

06)'XBaT8 OJJ3HCKOf .ll0KYMCHT8, caJlplKHHy nnana, poK H3pa.llC, H8'1HH cliHHaHCHpaH.a. OOaBe3)' 
H3p8Jle HJIH nenpncryna~t.y H3P8JlH crpaTewKe npouene ynu.taja na liCHBOTH}' cpe.llHifY· 
'l.nanoM 28. CTaB I . ucror 3aKona TaKo~e je nponncano .lla ce n.nan reuepanne pery.n3llltje 
o6aBe3HO .nonocn 3a uacen.euo MeCTo Koje je ceJlHurre , a MO)f(e ce JlOHOCHTH n 38..zq>yra 

nacen.ena MecTa na repHTopnjn OniDTHHe , OJlHOCHO rpa,.ll& , tca.na je TO npeJlBul.)euo 
.- ~ npocropHHM nnanoM jeJlHHHl\e noKBJJne caMoynpaae. CTaB 4. ncror 'lJlana npe.llBHJja .na 

je nnau renepanne pery.nauuje ocnoann DJJaH perynanuje Kojn ce .nupencmo cnpoBO.llH 
npHMenoM npaBH11a ypeljen.a H rpaljen.a ua uenoM o6yxsaTY DJJaHCKor .llOK)'MCJml. 
lbYJerno, cnpoeol)eH.e nnana renepanne perynauuje ce MOJKe npe.!lBH.Ilent Kpo3 IOJlll.llY 
nnana .lleTa.lbHe perynauuje , y CJJ)"'ajy K8Jla nuj e Moryhe na uenoM o6yxBaTY nnana 
renepanne perynauuje o.npe.llHTH perynaunjy , OJlHOCHO npaeHJia ypel}eH.a H rpaJ}e:n.a . 

flnaHCKH OCHOB 38 H3p8JlY Ilnana reHepanHHC perynauuje je npocropHH IIJI3H 

ODIDTHHe Jby6ooaja {, CJJ. JIHCT OlllUTHHe Jby60BHja", 6poj: 4/20 12); 
J.bpaAH Ilnana npHC1)'11HJIO ce na OCHOBY 3axTeBa HHBeCTHTOpa ODIUTHHe 

J1y6oBHja KOja H cliHHaHCHpB 113~ OBOr IIJiaHCKOf JlOJCYMeJml. 
Lf.u.n, mpane n.nana renepanHHe perynaunje je npocropHo ypel)ett.e Hacen.eHor 

MecTa Jby6oBHja ca OCHOBHOM perynauHjOM II npaBHJIHM8 rp8Jltt.e . 



fpanHilOM IJJJana renepanune peryn81U1je o6yxaaheno je uenoK}'IIHo rpal)eBHHC.KO 
noJlPyqje uace.n.euor Mecra JLy6oaHja. Koua'IH8 rp8HHll8. finaHa reuepammc pcryJJaiUije 
he ce ytBpAHTH ~0 H3p8.AC HaQPT8 HCTOI' Dn8HCICOf AOK)'MCH1'8 • 

' fipe ,llOHOwetWl Q1uryKc 0 B3p!WI 01101' DnBHCICOI' ~OK)'MCiml npH6aan.cHo je H 
MHIIIJioCa.e KoMHCHje 38 llJiaHOBe OIIID1'HHC Jby6oBHja ua ce~HQH OJqDQU:IOj J18Ha 
20.05.2019. I'O,IlHHC. 

Ha OCHOBY 1IJJ8H8 9 3aKoua 0 CTpll'I'CIDKOj npo~CHH yt'RQBja Ha XOIB01H)' cpeJtHHY 
("CJJ. rnacHHK PC", 6p. 135/04 H 88/10) H 'lllaHa 46. 3aJCOHa 0 llJIIIIH}l8JI,Y H IDrpa,nJLH 
("CnylK6eHH rnacHHK PC", 6poj: 11109, 81/09-acnp, 64/10-YC, 24/11 H 121/12,42/13-YC, 
S0/13-YC, 98/13-YC132/14, 145/14 H 83/18), CllCTIBHH aeo ose OJUJYKe je u OJUJYK& 
.na ce H3pa1Jyje CrpaTeuuca npo~teua yrHIUlja Ilnaua renepanHHe peryJIIIUije sa 
HaceJLCHO MecTO Jby6o.BHja Ha mmoTII)' Cpe,llHny , a H8 OCHOBY MIIIIIJLe.H.B 0111Jl'l'BBCKC 
ynpaac o11111111He JL)'fioBuja- HHcneKTOpa 3ll 38liiT'Hl'Y lKHB011IC cpe,llHHC, 6poj: SOl- 27/ 
20-04 OA 16.12. 2020. I'O)UIHC. 

OnurnmcKo ache onumme JLy6oaHja je ympAHJJo npeJJ.OOr OAJJYkC H npeJUII)Ire 
CK}'11111111HH on111111HC Jby6oaHja .ll8 HCTY ycaojH , Kao y MaTepHjany • 

OIIlUTBHCKO BEliE OlliDTBBE JbYBOBBJA 

,, 

\ 
\. 



Ha ocuouy 'Ulan a 9. CTaB J H 'IJJaua II. 38koua o CTJ>aTeWKOj npo~.teuu yruuaja ua 
)J(HB01HY cpe.zutuy ( "Cn. rnacumc PC", 6p. 135/04 H 88/10) H IIJlana 41. Crcnyra onuri11He 
Jhy6osuja (,Cn}?kfieuu nncT onurrnue Jhy6osuja", 6poj: 3/19 ) u 'liiana 121. nocnoBHHka 
CKynnmtHe ODUITHHC JhyOOBHja (, Cn)'>K6eHH J1HCT ODWTHHC Jhy6ouHja«, 6poj: 6/08 ), 
CKynWTHHa OJUDTHHe Jhy6oauja ua ceAHHUH O.llP'.ACaHoj .118Ha 3 J .12. 2020. ro)llfne , Aouena 
je 

O)J.JIYKY 
JlA CE HlPA'6YJE CTPATEWKA DPOI.{EHA YTHJJ.AJA I1JIAHA rEHEPAJJHE 

p£ryJIAUHJE lA HACE.JbEHO MECfO JbY60BHJA HA )I(HBOTHY CPE.JlHIIY 

lfJJaa 1. 

J{ouocu ce OAJIYIUl .11a ce mpal)yje CrparewKa npoueua ymqaja ua )I(HBOTJf}' 
cpe.zumy Ilnaua reuepanue perynaquje 3a uacen.euo Mecro Jhys6osuja (y .llaJ'beM TekCl)': 
Crpa:remu npoueua ) , y CKJJ<Uzy ca 38kOHOM o CTpaTCWKOj npo~.tenu )'THllaja ua 
)I(IIBOTHY Cpe.llHny ("CJI}'JK6eHu fJ18CHHK PC", 6poj 135/04 H 88/10) , a ua OCHOBY 
npeno.nuo npu6aBJLeuor MHIWbeiWl OnurrnucKe ynpaae OJIWTHHe Jhy6oauja ( HucneKTopa 
3a 3aliiTH1)' )I(HB()THC Cpe.llHHC ), 6poj: 501· 27/2020.04 0.11 16.12. 2020. fOJlHHC • 

CTpaTewKa npouena je caCTaBHH .neo Ilnaua reuepanue peryn8J..tHje 38 uacen.euo 
Mecro Jhys6ouuja . 

1JJJau 2. 

P83II03H 3a H3P8.11Y CrpaTewKe npoueue Ae«P•mucauu cy ua ocuosy -repHTopujanuor 
o6yxsara H MOryhHX yrnuaja llrP-a H8 )I(HBOTH}' Cpe.llHHY, H8 CllCJ1ChH H8'1HH: 3Hactaj H3paJlC 
llrP·a Ha 3aiUTH1)' )J(HBOTHC Cpe.llHRC D)lOH3HJ183H H3 n0Tpe6e .118 ce 38WTHTH )f(RJIOTII8 CpeJlHHa, 
no6on.ma KBaiJHTeT P8J18 u ue yrpo3H nocrojehH KBaJJHTeT )I(HOBOTa ua OO,Ap)"'jy Mana u 
uenocpe.llHe oKonuue; norpe6e .118 ce y oKBupy nrP.a carne.11ajy mrrau,a 38WTHI'e >KHBOTHe 
cpeJ1HHC H OOC36e.11H lbHXOBO pemaBalbe H8 OJlf'OB&pajyhH H8'1HH, JlHpeKTHO H8 C8MOj J10KaWijH, 
38 koje he ce lli'P·a yrup.llHTH npaauna ypeljeJLa u npaauna rpal}elb8; noTJ>C6e .118 ce Kpo3 
mp8J1Y nrP·a carne.l18jy u npe.llBHJlC o)1roaapajyha pewe~~>a y lUtJI>Y OTKJiau.au.a nocne.llJIQil 
OO&Bn.8H>a llJiaHHp8HHX 8KTHBH0Cm H8 J10IC3UHjH. 

Crpa-rewu npoueua apmu ce 3a nnauoue, nporpaMe, ocuoue H CTpaTernje y o6naCTH 
npocropHOf H yp6auHCTHCKOf DJ18HHp8lb8 HJ1H kOpHWJieH.a 3CM.JbHWT8, non.onpHBpe.lle, 
wyMapcna, pH6apcTBa, ooBCTBa, eueprenuce, cao6pahaja, ynpas.n.au.a BOJ18M3, TYPH3Ma, 
Olfy&aiL8 npHpoAHHX CTaHHIUT3 H AHBJJ.C «Jmope H cl>ayue, ICOjHM8 ce ycnOCTaBJLa OKBHp 38 
o..no6paaa~~>e 6y.nybux pa3aojnux npojeKaTa OJlpeJ)enux nponHCHMa KojuMa ce ypel)yje nponeua 
ynt.Uaja Ha )KHBOTHY CpeAHHy. 

IJJJas 3. 

C1pa:rewu npoueua yYUuaja ua :mtaorny cpe.llHHY .llCcpHHncahe u npouenuhe yrHil8j 
llnaua. O.llHOCHO yCllose Olfy&alba n Mepe 38lU11f1'e )l(JtB()Tife CpeJlHHe. CTpa:reWKOM npoueuOM 
6uhe npHM8pHO pa3M8TJ>8Ha DIIT8JLa 33lll11fJe, BOJUl, 3CMn.HUJTa, 38WTHT}' :mtBOf CBCTa, npHpo.llC 
H DpH)lOJlHHX Jl008pa, KaO H npyra DHTalba 38 KOja ce y TOK)' H3pa.ne YfBPAH .118 38XTeBajy 
O.llrosapajyhy o6pcuzy. 

lJnau 4. 
J.bueurraj 0 CTpa:reWKOj D)lOUCHH, KaO JlOK)'MCHT KOjHM ce DpHK83yje OOCT)'D81C H3paJlC 

Crpa'reWKe npoueue, pe3YJmlTH .110 KOjHX ce J10WJ10 H HalfHH HtrrerpHC8lb8 y DOCT)'IJ8K 
npnnpeMe IJrP.a ca.nJDKH: 



• IC8p8KTepHC111Ke I1Jl8H8 H DpOrpaMa, 

• DOJJ83He OCHOBe Crpareunce DpollCHe: OO)'XBBT, npe.tlMet' H lllf.JI,eBH Ilf'P-a , 3BXTeBH 

' 38W'I1ITe )J(JIBOTHC cpeJlll)le 113 pellCBIHTHHX IIJWICKHX H JlPyrHX AOk)'Memrra; OIJIIll'e H 

Doce6HC llHJLCBC CtpneJiiK l'lpOllCHC H HH!QUC8TOpe; DpollCH)' MOrybux yrHIUljl Ha 

mmomy Cpe.AHH)': DpHD3 CT8IWl miB011Ie Cpe,!VU~e 118 DOJtP)"'jy llf'P-a ; 
• DpOilCH)' ynn&aja BapHja.HrHux peWCIWl DOBOJJ.HHX C8 CT8HOBHIIl1'8 38lll'l1l1'e lltH80TI:Ie 

CpeAHHe C8 OIIHCOM Mep8 38 COpe'I8881Le H OrpaH11'1118811t HC1"8111BHHX, OAHOCHO 

yaebaft.e DOOHI'HBHHX yntllljB HaliiCIIBOTH)' CpeAHH)'; DOpe1)cHoC B8pHj8Hl'HHX peDJCIWl H 
Dplllt83 p83JIOJ'a 38 H36op HajDOBOJJ.HHjer peWCIWl; 

• DpOUCH)' ~ja IIJI8IIC2HX peiDCIWl HB lKHB01'II)' cpe.IUIH)' C8 OIIHCOM Mepa 38 

COpe'IBBIUbC H OrpalllfllllB8IL HCraTHBHHX, OAHOCIIO yaeftaH.e 003Hl'HBHHX f~Hl'~ja 118 
»CHBOTH)' Cpe)liiH)'; HaiOIII HI KOjH ey DpH DpollCHH YJ111Ulja )'3ei'H y oOOHp CJICMeii'IH 

mmo111C epe.QHHC H apaK'l'CpHC'I'IIKC yntllllja; CMepHHllC 38 113~ AOA8111C 

AOK)'MCH'J'BI.lHjC HBKOH AOIIOWCIWl In'P-a ; 
• oporpaM npabea.a CTaH.8 miB011IC cpeAHHe y TOJCY cnpoaoJ)eJU flfP-a ; -a ; 
• DpHK83 KOpHIDftCHC MeTOJl()JJOrHje; OpHK83 HI'IHHB OAJJYifHBBIL8, ODHC p83.11ora 

oll11)'qyjyhHx 38 Jl36op llJJIHCKOI' pewea.a C8 8CDCICI'8 p83MaTp8HHX B8pHjllii11DIX 
peWCH.a H DpHK83 H&'IBBB H8 KOjH cy 11H1'81WllKHBOTHC Cpe,IUIHC )'KJb)"'CH8 y Ilf'P ; 

• yqewhe 38.HHTepecoB8HHX ctpaHa y IIOCT}'IIJCY H3pa,ae u p83M&Tp8Ht8 H:memraja o 
CTp&TCWKOj DpOilCHH; H3BOJl H3 0rparemKC DpOilCHC (38101.YifBK • HCTeXHH'IKH pe3HIIC). 

li.Jiaa 5. 

CpeACTBa 38 H3pa.ay Crpa'J'CtDKe npoueHe o6e36eJ)yje HHBCCTHrOp oni.IJ'I1Uia 
JLy6oBHja. Hlmecnrrop fte , H&KOH CDpoBCJlCHOI' llOC"l')''IOl jBBHC HB6aBKe , DOll )'CJJOBHM& 

opoOHCilHHY 3BKOHOM yroBOpH1H H3paa)' OrpaTeuucc DpOilCHC ca DpHBpeJJ.HHM AP)'III'l'BOM, 

O)niOCHO ,llp)THM npaBHHM . JIHI.lCM KOje je ynHCBHO y OAJ'()BapajyhH pelliCTBp 38 

o6aBJJ.aH.e nocno&a npocropuor H yp6aHHCTH'IKor nnauHpaH.B H H3p8JlC DJI8HCJCHX 

AOJCYMCHai'B. 

HocHJJall H3p8JlC ftc 38 n0Tpe6e Hlp&AC ucror 8Jifa)KOBBTH narpe6HH CTp)"'IIB 

QABP u npu6aBHTH c&a DOipC6118 MIIIIIJbeiWl 38HHTCpecoBBHHX opraHa H opr8HH3BI!Hja. 

CipyqHH 11DI 38 H3paAY Cqfayewxe DpollCHC 6Hhe C8CTaBJJ.CH OA CTp)"Db8K8 OllfOB8p8jyber 

!lpO(})HJJa. Crpa'J'CWKa OpollCH& CC o6uJI.a y CKJJ&a)' C8 CBpoOCKHM H MCJ}yH&poJUDIM 

DpiiJillHDHMB -m>pJUC H ,no6pe npaKCC y H3pa.wl CTpll'IeWKC DpollCHC YJlllUlja H8 XCHBOTH)' 

CpeARBy 38 HCl)' Bpc1)' IIJWICJCIIX llOK)'MCHai1L 

1f.lwl6. 

Pox 3ll H3p&Ay lbBemraja je TJ)B KCCClla OA .ABBa AOHOIDCIWl OAJJYKe • 

1JnaB 7. 

H3Belll11lj 0 CTparewmj DpOilCHH AOCTaBJI.I CC Opi'BB)' 118,lUIC*HOM 38 38ID1'Hiy 

>KHBO'l'HC cpcAHHC, 38BJITCPCCOB&IIBII opraBHM8 H opraH1131Wlj8MB p8AH JUlB8IWl IIIHIJIJioCIWl 

KOju cy A)'*HH AI y poxy OA 30 JUUI8 OA A8ll& opujcMil HCTOI' AOCTBBC CBOjC MIIDIJLCIIoe. 
YIJCIUhe jBBHOC'l1l y pe:warpaa.y H3BeDIT8ja o CTpBTCmKOj DpOQCHH o6e36eJ)yje cc y 

OkBHpy jBBHOr YBIIA8 y HaQpr JD'"P-a , y Tp8jaH.y OJl 30 Jl8H8, y npocropujBMa OoummcKe 
yopue OIIIJJTHIIC Ay6oBHja. 

-- - - - -

' 



'lnas 8. 

0 yqewhy 3altlrrepecoBa.Hux opnma , oprauH3allHja u jaBHOCTH H3paljyje ce 
I13BeWTaj KOjH C8,llp)f(H CBa MHWJLel:ba HCTHX 0 C'rpcrreWKODj Dpol.lCHH .I13BeWTaj ce 
H3paljyje y poKy o.n 30 .naua o.n Jl8Ha 3aspwenca jasue pacnpaoe u CMJ"KH 
o6palJIO:lKett.e ca CBHM npux.oa.JieuuM HJIU uenpuxaahenuur.t MHIDJbetbHMa . 

lJJJaH 9. 

Osa 0Jl.JiyKa je caCTaBHH Jleo 0AJiyKe o npucrynatby mpa)lH IlJJaua reuepanue 
perynawtje 38 nace.n.euo Mecro Jbyo6osuja . 

'lnau 10. 

Osa OJVIYKa ce o6j38Jbyje y "CJI)'JK6eHoM JIHCTY onWTHHe Jby6osuja" H 

QeHlp3JIHOM perHCTpy DJI3HCHX Jl0K)'MCH3T3 , 3 CT)'Il3 H3 CHary OCMOr Jl3H3 O.ll 

)laRa o6jaBJLHB3lh3 y "CJI}')K6eHoM JIHCTY onnmme Jby6osuja". 

lipoj: 06- 482120-03 

CKYDWTHHA ODWTHHE .JLY60BHJA 

DPE.li.CE.ZIHHK 
CKYDUITHHE ODUITHHE 

3aKOHOM o crparewxoj npollCHH yrnuaja ua :lKHBomy cpe.llHHY ("CJI. rnacnnK PC", 6p. 
135/04 H 88/10), J1Ctf»HHHC8H je H8-tHH O)ln)"'HBal:ba 0 H3p8JlH CTpaTCDJKe npo~.teHe yrnuaja. 
3a nnauose u nporpaMe ua noK8JJHOM uuaoy, 0JtnYKY o H3paJlH crpa-remKe npoueue y CKn8JlY ca 
..nauoM 9. uase)lenor 3aKoua,JIOHOCH oprau Kojuje HaJine)f(8H 38 npunpeM)' nporpaMa u Mana. 

llpe JIOHOWel:ba OlVlyKe npu6aBJb8Ho je Muw.n.etbe OnWTHHCKe ynpase onwntue 
Jby6osuja ( HucneKTOpa 38 38lliTH1)' )f(Haonte cpeliHHe ). 6poj: 501- 27/2020-04 o.n 16. 12. 
2020. roJIHHe KojuM je Jte«j)uuucauo .na je n0Tpe6ua H3pa.na CrparemKe npo~.tene. 

Murun.ett.e je .nouero ua ocuouy KpurepnjYMHMa 38 yrsp~uaatbe MoryhuOCTH 
3H8-.ajHHX yrnuaja Ha :lKHBOniY cpe.nuuy IU18HOB8 H nporpaMa H JlOHOWCtbe OlVlyKC 0 HJpWI 
crparewKe npoueue HJ -.Jiana 5.CT. 1 u 2, llpHJJor J. 3aKoua o CTpaTCWKOj npouenu yrnuaja ua 
)f(H80111}' cpeJlHuy ("Cn. rnacHHK PC", 6p. 135/04 u 88/10}, y CK118JlY ca nnaunpauoM HaMeHOM 
noopWHHa y o6)'XB8'1)' yp6auncm'lKor nnaua • 

llocrynaK CTpaTeWJ<e npoueue caCTOju ce o.n o.npeljeHHX tf»aJa: 



1) IlpHnpeMHa cjNl38 KOja OO)'XB8T8: OJVI)"'HB81Le 0 H3p8JlH C'l'p8TeWKe npo~eHe, H36op 
HOCHOI.Ul K3pa,Ae, H3BeiDT8j 0 C'I)NrTei.DKOj DpoUCHH H )"'CmJie 38HB'I'epeCOB&HHX OpraHa H 
opf8H1138101ja; 

2) H3aemraj o CTp81'CJUKOj npoueHH; 
3) IloclynaK OJUI)'IIIIB8JL8 JrojH o6yxaaJa yw~embe 38lllnqJeCOB8BHX opraaa B 

opnuuna•Utja, yt~emlle jllBHOC'I'H, II'38CIII'l'aj o pe3)'Jmn'HMa )"'emba 38JIH1'ePCCOBBHBX Opr8118, 
Opi'811RJ8Itlfj8 B jaBHOCTH, O~e&y 113Bemtaja 0 crparemKOj npoQeHH H CU'J18CHOCT H8 H3BCmraj 

o crpareiiiKOj npoJ.teHH JCOjy ,qaje opraa H8J1JJCDH sa 3aUI1'H1)' :mmome cpc)UIIIC. H3Beorraj o 
C'l'pBTCWKOj DpOilCHB caiOliiJibe ce y CJC.ruUlY ca IIJI8HOM 12 -17. 3aJCOHa 0 crpareWKOj 
n~eHH ~ja na Jta1B0111Y cpeJUtHY. OBOM O.M)'ICOM je Ae9HHBCaH HOCHJWl H3p8,AC 
H3aemraja, poK 3a ~~oerosy H3~ , uo H sa pa3Ma1p811oC H ,D.aBBH.C MJDDJJ,CJWl 118 lbBeDrl'8j OJ.l 
38HHrepecoBBHHX opra.Ha H opnuD1311Ufja H yqemhe jaBHOCTH oyrew juuor YBHAa H 

O,qp>KINJL8 jBBHC pacDpaBC y oApd}eHOII poK}'. 
Osa 0J.VI)'Kil je caC111BHH J.lCO OAII)'ICC o npHCT)'Daa.y H3p8,tlH llnaHa reHCp8JIHe 

perynaitHjC 31 Hacen.eHO MecTO .JLyaOOBHja • 

OnurrHHCKO aebe oi1UITHHe JLy6oaaja je pa3M8Tp8JIO H YJ'BP.IOUJO npeMor OAJIYKe 
H npeAJJ8lKC CK)111D111HH olllllTHHC AS HCTY ycaoja , ao y M&TCpajany. 

OIIIDTHBCKO BE'ftE OlllU'fHBE 
JLYJ;OBHJA 

-... . 

... 



I Peny6JIHKa Cp6Hja 
OIIlliTIIHA JhYiiOBHJA 
-OmllTHHCKa ynpasa-
J>poj : 404 - 712021-04 
07.06.2021. fO,l],HHe 
Bojso.11.e Mm1mlia 45 
J1y6osHja 

YrOBOP 
o H3pa~H UJiana renepaJine peryJia~Hje 3a rpa~cKo rpal)eBHHQ<~ 3eMJbHmTe 

-·.------3aKJb)"'eH y J1y6C?.BHjH,>,l],aHa ____ . 2021. fO,l],HHe, H3Meljy: 

1. OnmTHHCKa ynpaoa onmTuue Jhy6oouja, ynHua Bojso,lJ,e Muumlia 6p. 45, 15320 
J1y6osHja, TII1i~·l01302050, MaTHlfHH 6poj : 07170513, Kojy 3acryna HalfeJIHHK OnrnTHHCKe ynpase 
M11pocnas He.fa'.nosHli (y ,lJ,aJbeM TeKcry HapylfHJiatt) 11 

2. JasHo npe,l1,y3elie l1HcppacTPYKTYPa llla6att, a.11.peca: Kapaljopljesa 27, filii): 100112114, 
MaTHlfHH 6poj : 17107461 , 6poj palfyHa: 160-461862-38, 

q JiaH rpyne I a.11.peca I DHJ> 1 _ _ _, 
MaTHlfHH 6poj I ycnyre Koje lie H3BplliHTH: I _____ _ 
(HaseCTH ycnyre Koje lie H3BlliHTH lfJiaH rpyne), npQeHaT __ I_% 0.11. yKynHe spe,l1,Hocru ycnyra; 
qnaH rpyne I a,l],peca I IlM1> I _ _ __J 

MaTHlfHH 6poj I ycnyre Koje lie H3BplliHTH: I _ _ _ __ _ 
(HasecTH ycnyre Koje lie H3BlliHTH lfnaH rpyne), npt.teHaT _I __ % 0.11. yKynHe spe,l1,HOCTH ycnyra 

Kora 3acryna: B.,l],. AHpeKTopa MHnHua DasnosHli (y ,lJ,aJbeM TeKcry l-'bsprnHnau ycnyre) 

Ycoojena nonyoa: 6poj 10121 0.11. 19.05.2021. ro,lJ,HHe (DoHyAa) 

YBO,IUIE O,[(PE,lJ;DE 

OnrnTHHCKa ynpasa onrnruHe J1y6os11ja cnposena je oTsopeHH nocrynaK jasHe Ha6asKe -
l13pa,l1,a ITfP-a 3a rpa,l1,CKO rpaljeBHHCKO 3eMJbJ.illiTe, pe,l],HJ.i 6poj jaBHe Ha6aBKe 512021. 0AJIYKOM 0 
,lJ,O,l],eJIH yrosopa 6poj: 404-7/2021-04 0.11. 24.05.2021. ro,lJ,HHe yrosop je AOAeJbeH noHyljaqy JaBHO 
npe,l1,y3elie l1HcppacTpyKrypa llla6au, na y CKlla,lJ,y c THM yrosopHe cTpaHe npHcrynajy 3aKJb)"'efhy 
osor Yrosopa. 

IIPE,[(MET YrOBOPA 

qJian 1. 

Dpe,l],MeT yrosopa je H3pa,l1,a DnaHa reHepanHe perynauHje 3a rpaACKO rpaljeBHHCKO 
3eMJbHlliTe, 3a HaceJbeHo MecTo J1y6osHja, a y cKlla,lJ,y ca OoHyAOM l13BprnHoQa ycnyre, OnucoM 11 
cneuHcpHKauHjoM npe,l1,MeTa - DpojeKTHHM 3a,l1,aTKOM 11 06pacueM cTpyKrype noHyljeHe ueHe KojH cy 
cacTaBHJ.i ,l],eO OBOf yrosopa, y CBeMy y CKJla,l],y ca CBHM BruKeliHM 3aKOHCKHM J.i fiO,l1,3aKOHCKHM 
nponHCHMa. 



lhMena yrooopa 
1bau 9. 

PoK 3a H3Bpruelhe yrosopHHX o6ase3a MO)I{e 6HTH npo,n)')KeH H3 cne)lermx o6jeKTHBHHX 
pa3nora: 

Kallilbeiha Ha)lJJe)f(HOf opraHa y H3)laBalhy 3aKOHOM )lecpHHHCaHHX YCJJOBa 3a H3pa)ly nJJaHCKO 
TeXHHtiKe )lOKyMeHTaU.Hje, 

- H3y3eTHO JJOWH KJIHMaTCKH YCJIOBH, Heyo6uqajeHH 3a fO)lHWlbe )l06a H 3a MeCTO f,l(e je 
nnaHupaHa H3paAa nnaHcKe Jl.OKyMeHTau.uje H Koju oHeMoryl'iasajy H3Bpwelbe npe,nMeTHe 
ycnyre, 

- BelliTatiKe npenpeKe HJJH cpH3HtiKH ycJIOBH KOje HHje MOrae )l.a npe)l.BHAH lhBpWHJJaU. H )l.a HX 
yKJIOHH y poKy OA 3 ,naHa OA )].aHa o6asernTaBalha Hapyquou.a y nucaHoj cpopMH o HCTHM, 
Kawlhelhe y H3)laBalhy Hanora, ynyTcTsa H o.no6pelha OA CTPaHe Hapyquou.a y )lecpHHHCaHHM 
poKOBHMa, a Koju HHCY nocne.nuu.a nponyCTa Jlbsprnuou.a, 
Heucnylhelhe HeKe o.n o6aae3a Hapyquou.a Ha Ha4HH ,ne<j>HHHCaH KOHKypcHoM 
,noKyMeHTau.ujoM H yrosopoM, 
6uno Koja o6ycTaaa nocna Koja HHje nocneAHU.a nponycTa lhsprnuou.a, 
.npyrux o6jeKTHBHH~ pa3JIO~a 3a Koje Hapyqunau 3aKJbyqu Aa cy onpaa)l.aHH, y cKJiaJlY ca 
MHWJbelbeM KOMHCHje' o6pa30BaHe 0)]. CTpaHe HapytiHOI.{a, 
cnyqajeBH BHrne cHJJe 

l13Bpwunau. l'ie o,nMax, y nucaHoj (popMH, o6asecTHTH Hapyquoua o HacTaHKY npeTXO)lHO 
HaBe)leHHX OKOJIHOCTH, 360r KOjHX nocao MO)I{e KaCHHTH HJIH 6HTH npeKHHYT. 

l13BjJrnunau je y o6ase3H .na Hapyquou.y Jl.OCTaBH nucaHH 3axTeB 3a npo,ny)l{elbe yroaopeHor 
pOKa y pOKY O)l 3 (TpH) )].aHa O)l. )laHa Ca3Halba 3a OKOJJHOCTH KOje H3HCKYjY H3MeH)' yroaopa, a 
HajKaCHHje 10 (.neceT) )].aHa npe HCTeKa yrosopoM ,ne<j>HHHCaHor poKa 3a H3Bprnelhe ycnyre .. 

3axrea 3a npo)l.y)l{eTaK poKa Tpe6a .na ca)l.p)I{H )leTaJDe o y3pouuMa H pa3JI03HMa Karnlhelha 
HJIH npeKHAa nocna. 

O,nMax no npujeMy 3axTeaa H3 npeTXOAHOr cTaBa, Hapyqunau l'ie pa3MOTPHTH pa3nore H 
onpas,naHOCT 3axresa 3a npoJl.y)l(elhe poKa H YKOJJHKO cy pa3JJ03H 3a npo)l)')Kelhe poKa onpas,naHH, 
3aKJbyquli.e ce AHeKc yrosopa. 

YrosopeHH poK li.e 6HTH npO)ly)l{eH Ka,na yrosopHe cTpaHe o TOMe catiHHe aHeKc yrosopa. 

Hapyqunau je npe,nsu.neo Moryl'iHOCT H3MeHe yrosopa TOKOM Tpajalha yrosopa o jasHoj 
Ha6asuu H y cKJia)ly ca OApeA6aMa till. 157. - 161. 3aKoHa o jaBHHM Ha6aaKaMa (H3MeHe y norne.ny 
)lO)laTHHX )l06apa, ycnyra HJIH pa)l.OBa, H3MeHe ycJie)l. Henpe)lBH~eHHX OKOJJHOCTH, npOMeHa 
yrosopHHX cTpaHa, nosenalhe o6HMa Ha6asKe H 3aMeHa nOAHJBol)aqa). 

l13MeHe yrosopa y cKna.ny ca OApe,n6aMa till. 156. - 161. 3aKoHa o jaBHHM Ha6asKaMa ce Mory 
sprnHTH Ha ocHosy o6pa3JIO)f(eHor 3aXTeBa H3Bprnuou.a ycnyre, nucaHe carnacHOCTH cTpy4Hor nuu.a 
Hapyquou.a Koje npaTH H3Bpruelbe H Bprnu Hamop y H3Bpwelhy yrosopa, KOHatme carnacHoCTH 
Hapyquou H noTBpAe cpHHaHcujcKe cJJy)l(6e o pacnoJIO)f(HBOCTH cpe,ncTasa, HaKOH qera yrosopHe 
cTpaHe nomucyjy o,nrosapajyl'iu aHeKc yrosopa. 

lbau 15. 
YroaopHe cTpaHe cy carnacHe .na ce H3MeHe H ,nonyue yrosopa sprue y3 o6ocTpaey 

camaCHOCT H y llHCMeHOj cpOpMH, a y CKJJa)ly ca 3aKOHOM 0 jaBHHM Ha6aBKaMa. 
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OcTaJJe o.LJ;pe.LJ;6e 

3a CBe liTO HHje peryJIHCaHO OBHM YrOBOpOM npHMelbHBane ce O)J.pe)J.6e 3aKOHa 0 
TIJiaHHpalby H H3rpa)J.IbH, 3aKOHa 0 06JIHfaUHOHHM O)J.HOCHMa H O)J.pe)J.6e JJ.PYrHX TI03HTHBHOnpaBHHX 
nponHca, c o63HpoM Ha npe.n.MeT YroBopa. 

lJnau 10. 
YroBopHe cTpaHe he CBa eBeHryanHa cnopHa nHTalba y TyMal.!el-hy H npHMeHH OBor YroBopa 

pemaBaTH cnopa3yMHo, a y cny1.1ajy cnopa Ha)J.Jie)l(aH je ITpHBpe.n.HH cyJJ. y BaJheBy. 

l.IJJau 11. 
YrOBOp je Ca'IHibeH CamaCHO BOJbH CTpaHaKa liTO HCTe TIOTBpljyjy CBOjHM TIOTnHCHMa, a 

cryna Ha CHary )J.aHOM TIOTnHCHBal-ba o6e yrOBOpHe CTpaHe. 

qJJaH 12. 
YrOBOp je Ca'IHI-beH y 4 ('leTHpH) HCTOBeTHa npHMepKa, 0)1. KOjHX no 2 (JJ.Ba) npHMepKa 3a 

cBaKy yroBOpHy CTPaHy. 

5 



Y CKI18AY Ca npaBII'IJlHII'IKOM 0 CII'ICTeMaTII'I38~11'1jll'l nOCJlOBa y Jn ~HcppaCTpyKTypa 
Wa6a~. Wa6a~. 6p. 2274 OA 10.10.2017. PyKOBOAII'Illa~ cny>K6e 3a npocTOpHo 11'1 
yp6aHII'ICTII'I4KO nll8HII'Ipatbe, A8Ha 09.06.2021, AOHOCII'I HaJlor 11'1 OApef)yje: 

P A.QHI.-1 TI.-1M 
33 M3p3~y: 

nfp 33 H3Celbe lby60BMja 

111HsecTII'ITOP je OnwTII'IHa Jby6osll'lj3. 

PyKOBOAMI131.4 p3~Hor TMM3: 5ojaH AilMMnMfl, M3CT.MH>K.3px. 
HocMI131.4 33~3TK3: J3H3 5or~3HOBMfl, M3CT.MH>K. 3px. 

HMe M npe3MMe CTPYI.IHa cnpeMa $a3a 

6ojaH AnMMnMI'I MaCT.~H>K. apx. np~speAa ~ TYP~3aM, crpaTer~je pa3soja, AeMorpacp~ja, 
CTaHOBaH:>e, yp6aHa M061o111HOCT, COU~jallH~ pa3BOj ~ 
cou~janHa Koxe3~ja, jaBHI-1 npocrop~, eHepreTCKa 
ecp~KaCHOCT, KOp~Wflett>e 06HOBJb~Bio1X B~AOBa eHepr~je, 
~H<j:>OpMaT~4Ka ~H<j:lpaCTpyKTypa, "naMeTH~ rpaA", 
KOOPA~HaU~ja MeTO,C.OilOf~ja ~ C~HTe3a 

JaHa 60rAaHOBMf'l MaCT.IiiH>K. apx. nona3He ocHose, HaMeHa nospwHHa, perynau~ja , onwT~ ~ 

noce6H~ YCilOBI-1, npas~na ypel)ett>a, npas~na rpal)ett>a , 
3awT~Ta KYilTYPHO ~crop~jcKor HaCilel)a, KOOPA~Hau~ja, 
MeTOll0110f~ia ~ C~HTe3a 

CI»MnMn 60rAaHOBMf'l AlilnJU1H>K. cao6. cao6paflaj 

MMoMMpa BacosMf'l A~nn.~H>K apx. jasHe ~ KOMyHanHe Clly>t<6e ~ o6jeKT~; o6jeKT~ jasHe 
ynpase, o6pa3osatt>e, 3ApasTseHa 3awT~Ta HTA. 

3soHKO Ky3MaHOBMf'l HHr.reoA. reoAeTcKe noMore, rpaH~Ue nnaHa ~ r pal). nOAPY4ja, 
noAau~ opraHa 111 opraHH3au~ja, CTaTyc 3eMJbliiWTa, KOTe 
H~BelleTe DaCKDCH~Ua 

MMpocnas MaKeBMf'l A~nn.~H>K . rpal) . XliiApOnOTeHUiiljall~, BOAOBOA, KaHal1~3aU~ja, 
BOAOnp~speAa 

AparaH nasnosMf'l AHnn.en.~Hr. TelleKOMYH~KaUHje, rac~cplo1KaUio1ja, TOnJl~<j:l~KaUHja, K,QC 

CHe)l(aHa nasnosMf'l A~nn.np.nn . np~pOAH~ pecypc~, nocrojefla nnaHcKa AOKyMeHTau~ja, 
nJlaHCKI-1 OCHOB, perliiOHallHa np~CTyna4HOCT, 
d>YHKU~OHallHe Be3e Ca WIIIPIIIM OKPY>KeH:>eM 

HaTawa CTojaHOBHI'I AHnll.~Hr.reoA. reoAeTcKe noMore, rpaHHUe nnaHa ~ rpal) . nOAPY4ja, 
noAau~ opraHa "'opraHH3au~ja, CTaTyc 3eMJbliiWTa, KOTe 
Hlo1BelleTe DaCKDCH~Ua 

CnasMI..la Cl»epeHI..l Alilnll.~Hr apx. C~CTeM 3eJleHio1X noBpWio1Ha, 3aWT~Ta >K~BOTHe cpeA~He 

lby6oMHP CnacojesHf'l reoMeTap reoAeTCKe noMore, KOTe HHseneTe pacKpCH~ua 

HHKona MapKOBHf'l TeXHio14ap rpa¢>~4Kiil npl-11103111 111 naKosatt>e ena6opaTa 

PoK M3p3~e: 11 Mece4M. 0 CBMM 4>333M3 noc113 ce MOp3 ao~MTM ype~H3 
~OKyMeHT34Mja jep je nOC30 ~06MjeH Ha TeHAepy M np06Mjal-be pOKOB3 
noan31.fM K33HeHe o~pe~6e. 

PyKOBOAHna&.~ cny>t<6e Ja npocTOpHo H 
yp6aHHCTH'IKO nnaHHpatbe 

CnaBMI.Ia 4>epeH4, AHnn.HHr.apx. 
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Peny6nHKa Cp6uja 
llOTllPE~CE~HHQABnA~E 

MMHHCTAPCTBO PY~CTBA If EHEPrETMKE 
Epoj: 3 50-01-89/2021 -06 

,naTyM: 3 1.1 2.202 L ro.n.M He 

.oeorpa.n. 

ffi HH<I>PACTPYKTYPA lliAliAU: 
CeKTOp 3a Hlrpa.ulhy 
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llpe.uMeT: Y crroBH H no.nau:H o.n 3Hat.Iaja 3a H3pa.ny IlrraHa reHeparrHe perynau:Hje J1y6oBHja 

IlOIIITOBaHH, 

Y CKJia.n;y ca BarnHM LJ:OTIHCOM 6poj 3481-04/1 O)J; 07.12.2021. fO;::J:HHe KOjHM CTe HaM 
ynyTHJIH 3axTeB 3a .uocTaBJhalbe ycJioBa u noLJ.aTaKa o.u 3Ha'-raja 3a H3pa.uy llJiana 
renepaJine peryJiau,uje Jby6osuja, a CXOLJ:HO .nerror<pyry pa;::J:a MHHHCTapcTBa py.n;apcTBa H 

eHepreTHKe, o6aBeiiiTaBaMo Bac crre;::J:ene: 

Ca cTaHOBHUJTa CeKTopa reorronrje H py.napcTBa HMaMo crre.nene HanoMeHe: 

1. Y IlrraH reHeparrHe peryrrau:Hje J1y6oBHja, noTpe6Ho je .na ce yHece TeKCT ca crre.nenHM 

ca.np)KajeM: Ha npocTopy Koju je o6yxnalien npe.uMeTHHM nJianoM, 

MunucTapcTBO py.uapcTBa u enepreTHKe, CeKTop 3a reoJiorujy u py.uapcTBO je 

O,UOfipHJIO H3BOI}elbe reOJIOIIIKHX HCTpa:IKHBalba MHHepaJIHHX pecypca, 
eKcnJioaTau,uona noJha u onepene pe3epse u To: 

Ilpvmpe.n;HoM LJ:PYWTBY , HA<I>THA HH,[(YCTPI1JA CPBHJE" a.LJ:. - HoBH Ca.n o.n;o6peHo 
H3BOQeH:.e reOJIOIIIKHX HCTpa)J<HBaH:.a Haq:>Te I1 raca, jy)KHO O)J; CaBe H ,[(yHaBa, Ha HCTpa)KHOM 
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rrpoCTopy KOjH ce y pemcTpy HCTpa>KHHX rrpocTopa BO.LJ:H rro.n: 6pojeM 1915 (peiiieH>e 6p: 310-
02-0059/2010-06 o.n: 1.04.2010. ro.n:.). O.n:o6peHH HCTpa>KHH rrpocTop o6yxBaTa TepHTOpHjy 
Perry6JIHKe Cp6Hj e jy)KHO o.n: CaBe H L(yHaBa H HCTH je oMel)eH Koop.LJ:HHaTaMa: 

42°15'22" H 45°03'06" ceBepHe reorpacpci<e IIIHpHHe 11 

19°00'54" H 23°00'43" HCToqHe reorpatPcKe .LJ:Y)I(HHe 
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2. Y I.J,HJbY uiTo KOMIIJieTHHje H3pane rrnaHa reHepa.rrHe perynau:Hje nocnrnJbaMo BaM H 
cnenetie HarroMeHe: 

Ilmrn: reHepa.rrHe perynau:Hje ce o6aBe3HO noHOCH 3a Mecro Koje j e cenHinre jen,HHHI.J,e JIOKa.JIHe 
CaMoyrrpaBe, a MO)Ke Ce ll,OHeTH H 3a ,n:pyra HaCeJbeHa MeCTa Ha TepHTOpHJH OIIlllTHHe, O,UHOCHO 
rpa.n:a, o,n:HOCHO rpa.n:a Eeorpa.n:a, Ka,n:a j e ro rrpe,n:BH~eHo rrpocropHHM nnaHoM j e,n:HHHU:e 
noKa.riHe caMoyrrpaBe. 
3a jen,HHHI.J,e JIOKa.JIHe CaMOynpaBe 3a Koje ce ITO 3aKOHY 0 IIJiaHHpaH>y H H3rpaD,IhH ,UOHOCH 
reHepa.rrHH yp6aHHCTH"IKH rmaH, rrnaHOBH reHepa.rrHe perynau:Hje ce o6aBe3HO noHoce 3a u:eno 
rpal)eBHHCKO no.n:pyqje HaceJbeHor Mecra, no nenoBHMa HaceJbeHor Mecra. 



OcHOBHH UHJbeBH HH)Kei-bepcKoreonowKHX ncrpa)KHBalha 3a rroTpe6e rrrraHa reHeprume 

perynauuje cy oueHa ycnoBa H3rpa,n:I-he o6jeKaTa, o,n:Hoci-Io yTBpljnBai-be orrTHMarrHe HaMeHe 

ITOBplliHHa Ha ITpOCTOpy ITJiaHa, a HMajy 3a 3a)l,3TaK yTBpljHBalbe: 

ycnoBa r,nrpa,nlhe HOBHX H npoumpelhe rrocTojehllx 30Ha CTaHOBalha; 

ycJIOBa ll3rpa,n:IDe HOBHX H peKOHCTpyKUHjy Ca06pa1iajHHX ITOBplliHHa H KOpH,n:Opa; 

ycJIOBa H3rpa,n:lbe HOBHX H peKOHCTPYKUHjy ITOCTOjenHX HH<l>paCTPYKTYPHHX o6jeKaTa H 

KOpH,UOpa; 

ycnona H Moryhi-IocTH no,n:oci-Ia6,n:enallia; 

ycnona 3a IIJiaHHpmne, OTBapalhe, H3rpa,n:r-by H 3arnapalhe ,n:erromrja KOMYHaJIHor 

OTITa,n:a; 

yCJIOBa JIOKaJIHHX reOJIOilJKHX e<PeKaTa Ha HHTeH3HTeT 3eMJb0Tpeca (xa3ap,n:a H pH3HKa); 

ycnoBa 3a rro,n;3eMHY H3rpa,n:I-hy; 

ycnoBa 3aiiiTHTe TJia H rro,n:3eMHHX Bo,n:a o,n: 3araljelha, <Pn3H'1Ke ,n:erpa,n:ai(nje Trra n 

3alllTHTe Jby,n:H n MaTepnjanHHX ,n:o6apa o,n: ,n:ejcTBa eH,n:oreHH:X H er3oreHHx rrpoueca. 

CBI1 HaBe,n:eHH HH)KelbepCKOreOJIOilJKII ycJIOBII MOry Ce TpeTIIpaTH II KaO MoryUHOCT 

KOpHWUelba ITpOCTOpa KaO rpaljeBIIHCKOf 3eMJbiiilJTa. 

3a HIIBO rrnaHa reHepanHe perynauiije II3Bo,n:e ce ,n:eTaJbHa IIH)KelhepcKoreon owKa 

HCTpa)KIIBalba: 

rrpiiKYIIJbalbe II aHaJill3a pe3yJITaTa paHIIJIIX IICTpa)KHBalba; 

IIH)Kei-bepcKoreonornKo KapTnpalhe TepeHa; 

IICTpruKHO 6yllielbe H HCTpa)KHII IICKOITII, rreHeTpauiije, yrpa,n:H>a TIHe30MeTapa II 

OCMaTpai-be HHBOa ITO)l,3eMHIIX BO)l,a II reo<PII3II'1Ka IICIIHTIIBaiDa. Ona HCTpa)KIIBalba ce 

H3BO)l,e y orpaHII"l!eHOM 06HMY II TO CaMO Ha IIOBpiiiiiHaMa Ha KOjiiMa paHIIje IillCY 

II3BoljeHIIIICTpa)l(HH pa,n;oBII a IIH)Kei-bepcKoreonornKH ycnoBII ce rrpouelhyj y Kao BeoMa 

CJIO)KeHII. Y Ceii3MII'1KII aKTIIBHIIM IIO,UpYl:J:jllMa o6aBe3HO j e II3BOljelbe Ceii3MII'1KIIX 

IICTIIITllBaH>a. 

na6opa:rOpHjCKa HCITIITHBaH>a MHHepanOIIIKO-IIeTpOJIOilJKOf CaCTaBa II <l>H3H'1KO

MeXaHII'1KIIX CBOJCTana y3opaKa cTeHCKIIX Maca. 

Ha OCHOBY II3Be,UeHIIX IICTpa)KHBalha II IICITIITIIBalba H3paljyj e ce ena6opaT KOjHM ce 

,n:e<PIIHIIlliY IIH:li<elhepcKoreonolliKH ycrroBH KOpiirnhelha rrpocTopa o6yxBaneHIIM rrn aHOM. 

Ena6opaT o HH)KeH>epcKoreonornKHM IIcTpa)KllBaH>HMa TepeHa je cacTaBHII ,n:eo rrnaHcKor 

,n:oK)'MeHTa. OH ce cacTojH H3 rpa<PwiKOr H TeKcTyanHor ,n:ena. rpa<l>II'1KH ,n:eo ena6opaTa "l!HHH 

IIH)KeH>epcKoreonornKa KapTa ca o,n:ronapajynoM IIH:li<elliepcKoreonolliKOM II ceii3MII'1KOM 

pejOHII3ai(IIjOM y pa3Mepii ITJiaHCKOf )l,OKyMeHTa (HajqellJne 1 : 10 00 - 1 : 1 000) Ca 

KapaKTepHCTHl:J:HIIM rrpecei(IIMa HCTe HJIH KpyrrHHje pa3Mepe Y TeKCTyaJIHOM ,n:eny ,n:aje Ce 

rrpiiKa3 HH:li<eH>epcKoreonornK11X ycnoBa pejoHa ca oueHoM ycnona l-bi1XOBor KOpHrnnel-ba, Kao 

II rrpenopyKe o Hal:J:HHY npe,n:HOBalha 11H)Kei-bepcKoreonolliKIIX ycnona ca ocnpTOM Ha 

orpaHI1qeiDa KOJa Mory rrpoy3pOKOBaTII. 

CeKTop 3a Ha<PTY 11 rae yKa3yje ,n:a ce npHJIHKOM II3pa,ue I1n aHa reHepanne perynauHje 

J1y6oBHja, rroTpe6no rrpii,n:p)r<aBaTH cne,n:ehHx rrporrHca: 

1. 3aKOHa o eHepreTHUH (, Crry )l<6eHH rrracHHK PC", 6poj 145/14, 9511 8 - ,n:p. 3aKoH H 

40/21); 
2. 3aKOHa 0 I(eBOBO,UHOM TpaHCITOpTy raCOBHTHX 11 Tel:J:HHX yrJbOBO,UOHI1Ka H 

,n:HcTpn6yi(HjH racoBHTHX yrJbononoHIIKa ( , CJiy)K6eHH r n acHHK PC", 6poj 1 04/09); 
3. f1paBI1JIHHKa 0 ycJIOBI1Ma 3a HeCMeTaH II 6e36e,n:aH TpaHCIIOpT rrpHpO,UHOf r aca 

racoBo,n:HMa rrp11THCKa Bener o,n: 16 6ap ("Cny)r<6eHII macHHK PC", 6p. 3 711 3 11 87 /15); 



4. IJpaBHJIHHKa 0 TeXHH'fKHM yCJIOBHMa 3a HeCMeTaH H 6e36e,UaH TpaHCI10pT 
HacpTOBO.UHMa H rrpo.n:yKTOBOJJ:HMa ("Cny)K6eHH. rJiaCHHK PC", 6p. 37113) H 

5. IJpaBHJIHHKa 0 ycJIOBHMa 3a HeCMeTaHy H 6e36e,UHY ,UHCTpH6yU:Hjy IIpHpO,UHOf raca 
racoso,UHMa rrpHTHCKa .n:o 16 bar ("Cny)K6eHH rnacHHK PC", 6poj 86/15). 

CeKTop 3a 3eJieHy eHeprHjy .uocTaBJba cJie.n:ene y se3H 3axTeBa 3a .uocTaBJbaH>e ycJioBa 
R rro.n:aTaKa o.u 3HaT.£aja 3a mpa.uy TIJiaHa reHepanHe peryJiaU:H.je J1y6osHja: 

I1oce6Hy rrmKH>Y Tpe6a o6pamTH Ha eHepreTcKe o6jeKTe KojH cy sen H3rpa~eHH HJIH cy sen 
cTeKJIH o.n:pe~eHa rrpasa no ITHTaH>y R3rpa.n:H>e H eKcrrnoaTaU:Hje. TipeMa 3aKOHY o yJiaraH>HMa 
(,CJiy)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 89115 H 95/18), T.£JiaH 4. CTaB 2. , JaMT.£H ce 3aiiiTHTa ynaraH>HMa 
H3BprneHRM y CKJia.n:y ca 3aKOHOM". Heorrxo.n:Ho je YTBP.UHTH .ua JIH ce Ha rrpe.n:MeTHoj 
TepHTOpHjH Ben HaJia3H HeKH eHepreTCKH o6jeKaT HJIHje CTeT.£eHO rrpaBO ITO llHTaH>y H3rpa,UH>e, 
O,UHOCHO ,Ua JIM y CKJia,Uy Ca 3aKOHOM 0 eHepreTHU:H H 3aKOHOM 0 IIJiaHHpaH>y H H3rpa)J:H>H HeiGl 
HHBeCTHTop sen rroce.n:yje: 

1. EHepreTcKy .U03BOJiy; 
2. fpa~eBHHCKY ,U03BOJIY HJIH O,U06peFbe 3a H3rpa,UH>y; 
3. Ynoipe6Hy .U03BoJiy RJIH .n:pym aKT KojHM ce .U03BOJbasa yrroTpe6a o6jeKTa. 

CeKTop 3a eJieKTpoeHepreTHKY HeMa rroce6HHX ycJioBa 3a H3pa.uy I1IIaHa reHepanHe 
peryJiaU:Hje J1y6osHja. I1oTpe6Ho je ysa)KHTH .uocTaBJbeHe ycJioBe EMC A,[( H E,[(C ,[(00 
Eeorpa.n: (y rrpHJiory). 

C ITOIIITOBalbeM, 

ilpHJIOr: 2 
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c 
Peny6nHKa Cp6Hja 
MJ..1Hif1CTAPCTBO PYAAPCTBA 
lf1 EHEPrETJ..1KE 
HeMatbHHa 22-26 
11 000 f5eorpa~ 

EnfKTPO 

f5poj: 130-00-UTD-003-1588/2021- (JO ~ 

Aa,-yM: 1 1 - 12 -~ .21 

npe~MeT: Ycnos1o1 3a noTpe6e M3paAe nnaHa reHepanHe peryna41o1je fby6os~otja 

Ha ocHosy sawer 3axTesa 6poj 350-01-89/2021-06 OA 15.1 2.2021 . rop,IIIHe, KOj l.1 CMO 
P,06111Jllll eneKTpOHCKI.1M nyTeM VI P,OCTaBJbeHe P,OKyMeHTal\lllje (nOJlO>l<aj y OP,HOCY Ha rpap, VI 
nnaH!IIpaHa npeTe>l<Ha HaMeHa nospwii!Ha y eneKTpOHCKOM o6n111Ky), o6asewTaBaMo sac p,a 
CMO Ha 3aXTes y se3111 ll13p,asafba ycnosa 3a noTpe6e 1113pap,e nnaHa reHepanHe perynaL!!IIje 
Jby6os111ja, op,rosop11111111 onwTIIIHIII Wa6aL!, ycnosii!Ma 6poj 130-00-UTD-003-1588/2021-002 op, 
24.11 .2021. fOP,IIIHe, KOje BaM P,OCTaBJbaMO y npvmory. 

3a CBa AOP,aTHa o6jawfbel-ba MO>l<eTe ce o6paWITIII CeKTopy 3a BIIICOKOHanOHCKe 
BOP,OBe, ,QIIIpeKL!IIIja 38 T8XHI14KY nop,pWKY npeHOCHOM CIIICTeMy, Ym1Lla BOjBop,e CTene 412, 
11000 6eorpap, 111 CTe¢aHy Map1111iy Ha Ten. 011/3957-244. 

C nOWTOBaH:>eM, 

,Qpyr111 op111r111Han: 
- Apx111sa 

li13BpWHIII P,lllpeKTOp 38 npeHOC 
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c EflEKTPOMPE~A (D5 ~ '6EOrPA.Q 

Jn LIIH<PpacrpyKrypa Wa6a4 
CeKr op 3a lil3rpaAtbY 
Cny11<6a 3a npocropHo 

5poj: 130-00-UTD-003-1588/2021- 00 t-
.QaryM: 2 ·11 · 2u21 

Ill yp6aHIIICTiii~KO nnaHiilpatbe 
Kapal)opl}esa 27 
15000 Wa6a4 

Ycnos1113a norpe6e H3paAe nnaHa reHepanHe peryna4Hje Iby6os111ja 

Ha OCHOBY eawer 38XTeBa 6poj 296704/3 OA 21 .10.2021. roAJAHe, KOj JA je KOA Hac 3aBeAeH A8Ha 
25.10.2021. rOAII!He nOA 6pojeM ACE 48821 ' 1;1 A0CT8BJbeHe AOKyMeHTat..tlAje MarplAt..ta nrP ca 
nocrojef'llt1M crat-beM eneKrpoeHeprercKe Mpe)l(e, Marpll1t..tY nrPa, Kao VI reKcr nnaHa y nanVIpHOM 111 
eneKTpOHCKOM o6m·1Ky), o6aeewrasaMo sac Aa ce rpaca AaneKoBoAa: 

110 kV 6p. 1176 TC Jby6oeMja - TC Kpynat-b, 

KOjV1 je y snaCHi11WTBY "EneKTpOMpe)i(a Cp6111je" A. ,IJ.. , jeAHVIM csojlAM A8J10M yKpwra ca o6yxaaroM 
npeAMeTHe 1!13MeHe 111 AOnyHe nnaHa, AOK ce y HenocpeAHOj 6m13111HIII o6yxsara npeAMerHe V13MeHe V1 
AOnyHe nnaHa Hana3111 ,IJ.B 220 kV 6p. 209/ 1 TC 5ajVIHa 5awra - TC CpeMCKa M111rpoeV1t..ta 2 (cvnyat..tV1jy 
AOCT88Jb8MO y np&-mory). 

npeMa nnaHy 11HBeCTV1LtL1ja lA nnaHy pa3BOja npeHOCHOr CI!1CTeMa 38 nepiiiOA OA 2021 . rOAII1He AO 
2030. rOA111He nnaHitlpaHa je 1113rpaAt-ba ,IJ.B 110 kV TC Jby6osV!ja - TC Cpe6peHIIIt..ta (S111X). CV1rya4111jy 
rpace ,IJ.B gocrasJbaMo y npvmory 

C 063V1pOM Ha rope noMeHyTe OKOJ1HOCTIII o6aBeWT8B8MO sac A8 je CB8K8 rp8At-b8 VICnOA IM1V1 y 
6m13111HVI ganeKOBOA8 YCJ10BJbeHa: 
.,3aKOHOM o eHepreTVI4111" (.,Cn. rnacHII1K PC", 6p. 145/2014, 95/2018 -AP· 3aKoH 1-1 40/2021), 
"3aKOHOM o nnaHII!pat-by VI Vl3rpaAt-blll" (,Cn. rnacH111K PC", 6p. 72/2009, 81 /2009- ~t~cnp. , 64/2010 - OAnyKa 

YC. 24/2011 , 121/2012, 42/2013- OAnyKa YC, 50/2013- OAnyKa YC 11198/2013- OAnyKa YC, 132/2014, 
145/2014, 111 83/201883/2018, 31/2019, 37/2019- gp. 3aKOH 111 9/2020), 
,npaBVIJ1HVIKOM 0 TeXHII1YKV1M HOpM8TVIBii!M8 38 li!3rpaAt-bY H8A38MHIIIX eneKTpOeHepreTCKII1X BOAOB8 
Ha3111BHor HanoHa og 1 kV go 400 kV" (,Cn. n111cr C<l>PJ" 6poj 65 1113 1988. rOA. ; .,Cn. n111cr CPJ" 6poj 18 1113 
1992. roA.), 
,npaBIIIJ1Ht.1KOM 0 TeXHVIYKii!M HOpM8TIIIBt.1M8 38 eneKTpOeHepreTCKa nocrpojet-ba H83VIBHOf HanoHa lii3H8A 
1000 V" (.,Cn. J11-1CT C<l>PJ" 6poj 4/74), 
, npaBIIIJ1HV1KOM 0 TeXHVI4KiiiM HOpM8TiiiBI!IM8 3a y3eMJbet-ba eneKTpOeHepreTCKVIX nocrpojet-ba H831!1BHOr 
HanoHa 1'!3H8A 1000 v~ (.Cn. J1111CT CPJ" 6poj 61 /95), 
, 3aKoHoM o 3aWTVITIIl OA HejoHV13yjyf'llllx 3paYet-ba" (..Cn. rnacHVIK PC" 6poj 36/2009) ca npMnaAajynVIM 
npaBIIIJ1HIIll.\liiM8, O)J, KOjli!X noce6HO lii3ABajaMO: ,npaBIIIJ1HiiiK 0 rpaHII148Ma HejOHIII3yjyfllllM 3pal..let-bvtMa" 
(,Cn. rnacHI!IK PC'', 6p. 1 04/2009) 111 , npasii111HV1K o lll3BOPVIMa HejoHI!I3yjyf'liiiX Jpa"'letba OA noce6Hor 
111HTepeca, spcraMa V13Bopa, HaYII1HY 111 nep111ogy t-bVlxosor VICniiiTII1Bat-ba" (,Cn . rnacHIIIK PC", 6p. 1 04/2009}, 
,SRPS N.C0.1 05 TeXHVJLfKVIM ycnoBI!1Ma 3aWTII1Te noA38MH111X MeranHII1X 4esosoga OA yr1114aja 
eneKTpoeHeprercKii!X nocrpojet-ba" (,Cn. nVICT C<l>PJ" 6poj 68/86), 
,SRPS N.C0.1 01 - 3awn1TOM reneKOMYHVIKat..tV10Hvtx nocrpojet-ba OA yr1114aja eneKTpoeHeprercKI!lX 
nocrpojet-ba- 3awrii!Ta op, onacHocrVI'' , 
,SRPS N. C0.1 02 - 3awrli!TOM reneKOMYHIIlK84VIOHV1X nocrpojet-ba OA yTVI48Ja eneKTpoeHeprercKII1X 
nocrpojet-ba- 3aWTV1Ta OA CM8TI-bV1" (Cn. J1i11CT C<l>PJ 6poj 68/86), K80 lA 



( 

,SRPS N.C0.1 04 - 3awn1Ta reneKOMYHl-1K8L\IIlOHl-1X nocrpojett.a OA yrllll.\aja eneKTpoeHeprercKIIlX 
nocrpojefb8 - Yso~ett.e re11eKOMYHII1Ka41110Hl-1X BOAOB8 y eneKTpoeHeprercK8 nocrpojel-ba" (Cn. mtcr 
C<l>PJ 6poj 49/83). 

Y cnyY8jy rpaAtt.e 111cnoA 11111111 y 6Jllll3l-1HIIl AaneKOBOAa, norpe6Ha je c8rnacHocr EMC A,Q np111 YeMy 
88}Ke ClleAe'fH1 ycJlOBIII: 

C8rn8cHocr 6111 ce A8118 Ha Ena6opar KOjlll IIIHsecrlllrop nnaHIIIpaHIIlX o6jeKara rpe6a Aa 
o6e36eAI!1, y KOMe je A8T TaYaH OAHOC A8JleKOBOA8 Ill o6jeK8T8 4111j8 je 1!13rpaAtb8 nnaHIIlpaHa, y3 
38AOBOJbefbe rope noMeHyrlllx npon111c8 111 38KOH8 111 111cr111 MO}Ke 1113P8A111Tiil npojeKTH8 opraHI!13841!1j8 
Koja je osnawfieHa 3a re nocnose. TpowKOBIIl 1!13paAe E11a6opara naAajy y 4enocr111 Ha reper 
111Hsecrl!1ropa n11aH111paH1!1X o6jeKara. 
npVIIlVIKOM 1113P8Ae Ena6op8Ta npopa4yHe ClllrypHOCHIIIX BIIICIIIHa Ill YA8JbeHOCTII1 YP8Ait1TIIl 38 
TeMneparypy npOBOAHIIIK8 OA +80°C, 38 CJlyYaj A8 nocroje H8A3eMHIIl AeilOBVI, y CK118AY C8 
rexHIIIYKIIIM ynyrcrsoM TY-,lJ,S-04. 3a 1113P8AY En86op8T8 KOplllCTIIITIII nOA8TKe 1113 npojeKTHe 
AOKYMeHT8L\IIlje A8JleKOBOAa KOje BaM Ha 38XTeB AOCTaBJb8MO, K80 Ill nOA8TKe A0611ljeHe H8 repeHy 
reOAeTCKII'\M CHVIM81-beM KOjV1 ce 068BJb8jy 0 TpOWKY IIIHBeCTIIITOpa n118HIIIp8HII1X o6jeK8T8. 
E11860p8T AOCT8BV1TV1 y MII1HIIIM811HO Tp111 npiiiMepKa (ABa np111MepK8 OCTajy y rpajHOM B118CHII1WTBY 
EMC A,Q), Kao Illy Alllrii1Ta11Hoj cpopMIII. 
Y En86opary npiiiKa3aTIII eseHTY811He P8AOBe KOjlll cy norpe6HI!1 A8 6111 ce Me~yco6HIII OAHOC 
YCKI18A1110 ca npom1CIIIM8. 

Y CKI18AY ca YJlaHoM 218. 3aKOHa o eHeprer1114111 (,C11. rn8CHIIlK PC", 6p. 145/2014, 95/2018- AP· 
3aKOH 111 40/2021) o6asewrasaMo sac Aa 38WTII1THIII nojac AaneKOBOAa 1113HOCIII 25 m ca o6e crpaHe 
A8JleKOBOA8 HanOHCKOr Hill BOa 110 kV OA KpajH=>er cp83HOr .npOBOAHIIIK8. 

npeTXO,QHO H8BeAeHI!1 YC110BVI Ba}Ke npiii11111KOM 1113P8Ae Ena6opara 0 MoryfiHOCTIIIMa rpaAtbe 
n11aHIIIpaHI!1X o6jeKara y 38WTVITHOM noj8cy Aa11eKOBOAa, np111 4eMy je norpe6Ho: 

1) Y4PT8TIII noJlO}Kaje nnaHIIlpaHe 111Hcpp8crpyKType y OAHocy H8 Aa11eKoBoAe Ill nposeplllTIII tt.lllxos 
OAHOC Ill YCKI18f)9HOCT y CKJ18AY ca rope H8B9A9Hit1M ycnOBIIlM811l 38KOHCKO TeXHII14KOM 
peryn8TIIlBOM, 111 AaTIIl 3aK1by4aK Aa 11111 je 111cnowrosaHo 3axresaHo ca eseHryanHIIlM npeA110roM 
Mep8 38 ycKnaf)VIsatt.e. 
Y 30H8M8 nosefi8He OC9TJblllBOCTVI E11a6opaTOM MOpajy 6VITVI npopaYyHaTe VI BpeAHOCTV1 HI!1B08 
eneKTpoMarHerHor nolba 111 1113BpweHa nposepa tblllxoee ycKnaf]eHOCTVI C8 3aKOHCKOM 
perynarV1BOM .. no Vl3rpaAtblll o6jeKTa (npe A061t1j8tba ynorpe6He A03sone) norpe6Ho je ·Aa 
IIIHB9CTVITOp o6jeKTa AOCTaBVI A.,lJ,. ,E11eKTpOMp9}1{8 Cp6111je" 1!13B9WTaj 0 npBit1M VICnVITI!1B8tbi!1M8 
ja41!1He eneKTplllYHor nolba 111 M8rHerHe IIIHAYKl.llllje OA crp8He OB118WlieHe na6opar op111je (npaeHor 
1111148) 3a lllCniiiTIIIBafbe HejoHIII3yjefler 3pa4etb8 Koja je oenawfieHa OA crpaHe H8A11e}I{Hor 
MlllHIIlcrapcrsa, 4111Me 6111 ce AOAaTHO nposep11111111 pe3ynrarl!1 A06111jeHI!1 npopa4yHoM y 
E1186opary, OAHOCHO A8 11111 je 38AOBOJbeH 4118H 5 ,npaBIIIJlHII1K 0 rpaHI!1l.I8M8 HejOHI!13yjyfilllM 
3p849tb!t1M8" (,C11. rnaCHIIlK PC", 6p. 1 04/2009). 

2) AHanl!13111paTII1 IIIHJJ.YKTIIIBHIII 111 ra11saHCKIIl YTIIII...laj Ha noreHI...llt1janHe nnaHiilpaHe o6jeKTe OA 
eneKTponpoBOAHOr Marep111jana. 

3) AH8111!1311lp8TIIl IIIHAYKTIIlBHIIl yr1114aj Ha noTeHl.lllljanHe ni18H111paHe Te11eKOMYH111K841110He BOAOBe 
(HeMa norpe6e A8 ce paAVI y CilyYajy A8 ce KOPIIlCTe OnTIII4KJ.o1 Ka6JlOBIIl). 

HanoMeHa: Ena6oparoM Mapa 6VITIII o6paf)eHa lll3fP8AI-ba KOMn11erHe lllHcppacrpyKrype UaeHe 
paceere, cao6pafiajHIIll.\8, BOAOBOA Ill K8H81111138l.llllja, TOn110BOAIIl, AIIICTp1!16yri!1BHa Mpe}Ka, 
o3e11el-basal-be 111 AP-). TaKof)e je HeonXOAHO Aa ce y e11a6opary AecplllHIIIWY 6e36eAHOCHe Mepe 
nplll11111KOM 1113Bof)el-ba paAOBa 111 eKcn11oaT81...llllje o6jeKara. 

Y 6Jllll3111HIII A8119KOBO,Qa, a BaH 38WTIIlTHOf nojaca, norpe6HO je pa3MOTp111TIIl MOryflHOCT rpaAI-be 
nnaHIIIpaHIIlX o6jeKara y 3aBIIlCHOCTIIl OA IIIHAYKTIIlBHor yr1114aja Ha: 



( 

~ noreHL.lllljanHe nnaHIIIpaHe o6jeKTe op, eneKTponposop,Hor Marep111jana 111 
- noreHL.lllljanHe nnaHIIIpaHe reneKOMYHIIIKaL.liiiOHe sop,ose (HeMa norpe6e p,a ce pap,111 y c.nyyajy 

p,a Ce KOpiiiCTe OnTIII4KIII Ka6.nOBir1). 
npeJJ,BIIIJJ,eTIII Mepe nonyr COnCTBBHIIIX 111 KOI1eKTir1BHIIIX cpep,CTaBa 38WTIIIT6, ra.nBaHCKIIIX yMeTaKa 

4111jlll je 11130I18L.llr10HIII HIIIBO BIIIWIII OJJ, rpaHW·IHIIIX 8p6JJ,HOCTIII YTIIIL.l8ja, 11130Jl0881-b6 H8JJ,3eMHIIIX P,6Jl088 
nnaCTIII4HIIIM OMOT84111M8 Ill CI11114HO. 

YKOillllKO nOCTOje M6T8I1HIII L.leBOBOJJ,III, y 38BIIICHOCTII1 OJJ, H8C6Jb6HOCTII1 nop,py4ja, norpe6HO je 
aHanlllalllpan, IIIHAYKTIIIBHIII YTIIIL.laj Ha MaKCIIIManHoj yp,aJbeHOCTIII p,o 1000 m op, oce p,a.neKosop,a. 
V1HAYKTIIIBHIII YTIIIL.laj, y aas111CHOCTIII OA cneL.liii¢1114He ornopHOCTIII r.na 111 HaceJbeHOCTIII nop,pyYja, norpe6Ho 
je 8H8Illll3111paTIII Ha M8KCIIIM8IlHOj yp,aJbeHOCTIIl JJ,O 3000 m OP, oce p,a.neKOBOJJ,a, y cny4ajy rpap,l-be 
Tei16KOMYHIIIK8L.lii10HIIIX BOJJ,OBa. 

Y c.ny4ajy p,a ce 1113 E.na6opara yrspp,111 KOI11113111ja p,aneKoeop,a 111 nnaHIIIpaHIIIX o6jeKara ca 
nparelioM IIIH¢pacrpyKTypoM 111 yKo.niiiKO ce yrspp,111 jaBHIII (onwn1) IIIHTepec nnaHIIIpaHor o6jeKTa 111 
JJ,OCT8BIII H8IlOr Mepa 38 1113MeWT81-be (peKOHCTPYKL.lllljy VIIllll ap,anT8L.lllljy) OP, CTpaHe H8JJ,Jle)KHIIIX opraHa, 
norpe6Ho je p,a ce: 

np111cryn111 cKnanal-by Yrosopa o noc.nosHo-rexHIII'-IKOj capap,l-blll pap,11 peryn111cal-ba Mef)yco6HIIIX 
npasa 111 o6ase3a 1113Mef)y "EneKTpOMpe)Ka Cp611je" A A. 111 CBIIIX penesaHTHVIX npaBHVIX cy6jeKaTa 
y pea.niii38L.lllljlll npojeKTa ap,ama~111je 111.n111 peKOHCTPYKL.llllje p,a.neKoBo,Qa, y cKnap,y ca ,3aKoHoM o 
eHepreTIIIL.llll" (,Cn. rnaCHIIIK PC", 6p. 145/2014, 95/2018 - p,p. 3aKOH 111 40/2021) 111 ,3aKOHOM o 
nnaHIIIpat-by 111 1113rpap,t-blll" (,Cn. rnacHIIIK PC" 6poj 72/2009, 81/2009~111cnpaeKa , 64/201 0-op,.nyKa 
YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013~o,Q.nyKa YC 111 50/2013~oAJ1yKa YC, 98/2013-oAJlyKa YC, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ~ p,p. 3aKOH Ill 9/2020). 
0 TpOWKY 111HB6CTIIITOpa nnaHIIIp8HIIIX o6jeKaTa, a Ha 683111 npojeKTI.-1X 38,Q8T8K8 ycsojeHIIIX Ha 
Crpy4HOM naHeny aa npojeKTHO rexHIIIYKY AOKyMeHT8L.lllljy "EneKTpoMpe)Ka Cp6111je" A ,Q., ypap,111 
rexHII14Ka AOKYMeHTaL.llllja 3a ap,anra4111jy 11111111 peKOHCTPYKL.llllj y 1.1 AOCTaBI.-1 "E.neKTpoMpe)Ka Cp6111je" 
A ,Q. Ha carnacHOCT. 
0 TpOWKY IIIHB6CTIIITOpa nnaHIIIpaHIIIX o6jeKaTa, 686HTya.nHa 8,Q8nT84111ja IIIIllll peKOHCTPYKL.llllja 
p,aneKOBOJJ,a (OJJ,HOCHO 0TKJl8tb81-b6 CBIIIX KOI11113111ja KOHCT8TOB8HIIIX Ena6opaTOM) 1113BpWIII npe 
no'-leTKa 6111no KaKBIIIX pap,osa Ha n.naHIIIpaHIIIM o6jeKTIIIMa y Henocpep,Hoj 6ni.-131.1HIII p,aneKosop,a. 
npe no'-leTKa 6111.no KaKBIIIX pap,osa y 6niii3111HIII ,QaneKosop,a o roMe o6asecre npep,cTaBHIII4111 
"EneKTpoMpe)Ka Cp6111je" A ,lJ,. 

Hawa npenopyKa je p,a ce 6vmo KOjl.-1 o6jeKaT, nnaHIIlpa BaH aawTIIITHor nojaca p,aneKosop,a KaKo 
6111 ce 11136erna 1113pap,a Ena6opara o MoryflHOCTIIIMa rpap,t-be nnaHIIIpaHIIIX o6jeKaTa y 38WTIIITHOM nojacy 
p,aneKoeop,a 111 eseHTyanHa ap,ama1..1111ja 111n111 peKOHCTPYKL..IIIIja p,aneKosop,a. TaKof)e, Hawa npenopyKa je 111 
p,a MIIIHIIIManHo pacrojat-be nnaHIIIpaHIIIX o6jeKara, nparefle IIIHcj:>pacrpyKType 111 IIIHcr anaL.IIIIja, OA 6vmo Kor 
p,e.na cry6a p,aneKoeop,a 6yp,e 12m, wro He 1.1CKJby4yje norpe6y aa Ena6opaTOM. 

0CT8Jllll OnWTIII TeXHIII'-IKIII YCilOBIII: 
nplllniiiKOM 1113Bof)eH>a pap,osa Kao 111 KaCHIIIje np111n111KOM eKcnnoaTaL.II-1je nnaH1.1paHIIIX o6jeKara, 
BOJJ,IIITIII pa4yHa p,a ce He HapyWIII ClllrypHOCHa yp,aJbeHOCT OA 5 m .y OJJ,HOCY Ha npOBOJJ,HIIIK6 
p,aneKOBOJJ,8. HanOHCKOr Hill BOa 110 kV. 
V1cnop, Ill y 6Jliii3111HII1 JJ,8Il6KOBOJJ,8 HB C8JJ,VITII1 BIIICOKO ,QpBefle KOje ce CBOjiiiM paCTOM MO)K6 
nplii6Jliii)KIIITIII Ha Mal-be OP, 5 m y OJJ,HOCY H8 npOBOJJ,HVIK6 p,aneKOBOJJ,a HanOHCKOr Hill BOa 110 kV, 
Kao 111 y cny1..1ajy nap,a p,psera. 
3a6pal-beHO je KOPIIIWfleH>e npCK8Illll48 Ill BO,Qe y MJ183Y 38 38I1111881-b6 YKOiliiiKO nOCTOj lll MoryflHOCT 
p,a ce MJ183 BOJJ,e np1116m1)KVI Ha Mal-be OJJ, 5 m OP, npOBOJJ,HIIIKa JJ,8Il6KOBOJJ,8 HanOHCKOr Hill BOa 110 
kV. 
3a6p81-b6HO je CKJ18,QIIIWT61-b6 Jl8KO 38n8JbiiiBOr M8T6plllj8Il8 y 38WTVITHOM nojacy P,8Jl6KOBOJJ,8. 



npVIKJbYYKe lt13aecrVI noA3eMHO y cnyYajy yKpwratt>a ca A8f1eKOBOAOM . 
HVICKOH8nOHCKe, rene¢oHcKe npVIKJbY4Ke, npVIKJbYYKe Ha Ka6noacKy reneBVI3VIjy VI Apyre 
npV1KibY4Ke VI3Becn1 nOA3eMHO y cnyYajy yKpwratt>a ca AaneKOBOAOM. 
npv1ni!IKOM VI3Bof)etba 6VIf10 K8KBV1X rpaf)eBVlHCKVIX paAOBa, HVIBeflal.lVIje TepeHa, 3eMJbaHVIX 
paAOBa VI VICKOna y 6m-13VIHVI A8J1eKOBOA8, HV1 Ha KOjV1 H84VIH Ce He CMe yrp031!1TV1 CT8TV14K8 
CTa6VInHOCT cry60B8 A8f1eKOBOAa. TepeH li!CnOA A8f16KOBOA8 VI OKO cry6osa AaneKOBOA8 ce He 
cMe Hacvmant 
Cse MeranHe VIHCranal.lVIje (eneKTpO-VIHcranaLl1!1je, rpejatt>e V1 en.) 111 APYrll1 MeranHII1 Aenoavt 
(orpaAe VI en.) Mopajy Aa 6YAY nponvtcHo y3eMfbeHII1 . Hapo4VITO BOA111Tiil paYyHa o V13jeAHaYett>y 
noreHI.lVIjana. 
,[J.enos111 LleBOBOAa Kp03 Koje ce t.1cnywra ¢nyli!A Mopajy 6VITIII YAalbeH111 HajMatbe 30 m OA 
HajVlcrypeHVIjVIx Aenosa AaneKOBOAa noA HanoHOM. 

Yo6t.14ajeH8 je npaKca Aa ce y nocrojeflVIM KOPI!IAOPVIMa AaneKOBOAa Mory 1113BOAV1H1 caHal.lVIje, 
8A8nT81.lVIje 111 peKOHCTPYKI.lV1je, aKO TO y 6yAyflHOCTII1 36or norpe6a 111HTepseHt..tli!ja t.1 peBII1T8J1V1381.lVIja 
eneKTpOeHepreTCKOr CV1CTeMa 6yAe HeOnXOAHO, a He MO>Ke 6VITVI C8rf16A8HO y OBOM YaCy. 

Ba>KHOCT npeAM6THV1X ycnoaa je ABe rOAII1H6 OA AaTyMa V13A8Batba VlnVI Kpalie YKOnVIKO AOf)e AO 
npoMeHe 38KOHCKVIX perynar1-1aa VI nponVIca. HaKoH VICTeKa oaor poKa noAHOCII!nat..t 3axreea je AY>KaH Aa 
Tpa>Kii1 06HOBY B8>KHOCTVI 1!1CTVIX. 

3a caa AOAaTHa o6jawtt>ett>a Mo>Kere ce o6parii1TVI CeKTopy 3a aHani-13Y cra~-t>a eneMeHaT8 
npeHocHor c111creM8, ,IJ.II1peKI.lV1ja 38 8cer MeHal,JMeHT, Ym1Ll8 aojBOAe Crene 412, 11000 5eorp8A 111 
Cre¢aHy Map1-1ny Ha Ten. 011/3957-244 1-1 >KapKy TOMIIIfly Ha Ten. 011/3957-344. 

C nowrosa~-t>eM, 
vbspWHI/1 A111P6KTOP 38 npeHOC 

eneKTpVIYHe eHepr111je ,., 

/:-·.:~;§!Go~:EJT..~-;~.~-~~ ./ / --f r-v.'<' , -f ; · L ~ . 
;1/;,.o 5naH o · pf)es111n, AVlnn . VIH>K. eneKTp. 
~ ~ ~ · } ~~ ;>); 
·~ / ()Ji -._,.? 1:· ~o/;" 

Kom1je AOCT~BII1TVL . . . · ~t~~t 
6 

" · ,.. . ,:?'}:/ 
- V1HsecTii1Llii1Je VI pa3BOJ, All1peKLlVIJ8 38 p83BOJ, CeKTo~peHocHor cVIcTeM8 
- V1Haecn1t..tVIje 1-1 p83BOj, ,IJ.VIp6KI.lVIj8 38 p83soj, CeKTop 3a rexHVIYKo-rexHonowKIII p83BOj VI 111HBeCTL-11.lli!OHIA 
nnaH 
- npeHoc eneKTpVIYHe eHeprVIje, ,[\VIpeKLllllj8 38 OAp>KaB8tbe npeHOCHOr Cli!CTeMa, PervtoHanHI.1 LleHrap 
OAP>K8Batba 6eorpaA 
- npeHoc eneKTp1114He eHepr111je, ,IJ.L-1peKI.llllja 3a acer MeHal,JMeHT, CeKTop 3a aHan1113Y cratt>a eneMeHara 
npeHOCHOr CVICT6M8, Cny>K6a 38 VICm1TVIB8tbe V1 8H8J1V13Y CTatba eneMeH8T8 BV1COKOHanOHCKii1X BOAOB8 
,[J,pyr~-1 opV1rV1Han: 
- ApXV1Ba 
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MHHHcrapcrso PYAapcrsa H eHepreTHKe 

HeMal-bi!1Ha 22-26 
Seorpa.Q 

npeAMeT: AocraBJbafbe Ycnoaa 33 Vl3pa,Qy nnaHa reHepanHe peryna4~Aje Jby6oBVIJ3 

MlilHVICTapcrao py.Qapcraa VI eHepreTV1Ke je eneKTpoHCKIIIM nyreM .QaHa 15 12.2021 rOA!I1He 
AOCTaBLtfflO 33XT€B 6poj 350-01-89/2021-06 OA 15.12 2021 . fOA1!1He 38 AOCT86Jbafbe ycnosa V1 
noAaTaKa 3a 1113PaAY nnaHa reHepanHe peryna4V1je Jby6os1!1Ja, a no 3axTesy Jn .,111HcppacrpyJ<TYpa 
Wa6au··, CeKTop 3a npocropHo 111 yp6aHV1CTl44KO nnaHV!pa~te. 

EneKTPOAI!ICTplil6Y4111ja Cp61AJ€ A.O,O 5eorpaA BaM y npl!lnory AOCT86Jba Ycnose 3a Vl3PBAY nnaHa 
reHepanHe perynaL\VIje Jby6oBV1Ja. 6p. 20700-A.09. 14-359104/1-2021 OA 23.12.2021. rOAVlHe. 
HacnosfbeHe Ha o6paf)1t1saya npe.QMeTHor nnaHa Jn .,111Hcj::JpacrpyKTypa Wa6a4 Vl3 Wan4a. 

C nOWTOBal-beM 

AocTas!IITY~: 
Hacnosy 
n11capHlill1ttl. 

· · 070 5eorpap - Hoe.1 6.:orpaA 
Sync~<lo ', !.Ae<Ho- r.< fir '"' 

I 
\) .Q~peKTOp ,[lHpCKU,Wje ~rl.naHWpatbe H 

\. .- lrfRB~TVfi.JjHj1 

npe.Qparr M~.:rnn . ~~ri[J . VIH>K .en 

nV!&.· ·oocot:!78 
'.iaT~Nfi >l opoi 070054156 



~·· EnEKTPOAMCTPM6Y~MJA P CP&~JE 

EneKTpo,qV1cTpV16YL.lliiJ8 Cp6V1Je ,q.o.o. Seorpa,q 
OrpaHaK EneKTpOAY1CTp1.16YL.llilja no3HV1L\8 
Spar ...-v{u. · .1 . '. ·.• - :. , ,. • 

tlaryM: \} .~) 'i j . '2 C 12 ' Jn ,IIIH<f>pacrpyKrypa Wa6a4" 
Cny>t<6a Ja npocTopHo H yp6aHHCTH'HW 

nnaHHpali:le 

Ha ocHosy no3VtBa MIIIHJAcrapcraa py,qapcrsa 1.4 eHepreTli!Ke 6p. 350-01-89/2021-06 o,q 15.12.2021. ro,q. 3a 
,o,ocras!baH:>eM ycnoaa .111 no,QaraKa o,Q 3HaYaja 3a V13pa,Qy nnaHa reHepanHe peryna l.\1-1je fby6oa111ja , a y 
CKJla,qy ca YJlaHOM 476. 3aKOHa o nnaHV1pa~t>y VI Vl3rpa,Ql-bl.-1 (.,Cny>K6eH\Il rnacHIAK PC", 6p. 72/09, 81/09 -
~t~cnpaaKa , 64/10- YC, 24/11, 121/12, 42/13- YC, 50/13 - YC, 98/13 - YC, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 
37/19. 9/20 111 52/21) o,o,peflYJeMo cne,qene: 

YCJlOBE 
38 H3paAY nnaHa reHepaslHe peryna4Hje fby60BHja 

Y CKnaAY ca 3aKoHoM o nnaHV1pa!by 111 V13rpa,Qft>li1 (YnaH 2. ra4Ka 44) EnEKTPOEHEPrETCKI/1 05JEKTV1 cy 
06j€KTII1 38 np01.1380AJ..bY. rpaHCcj:>OpMal..\ltljy, Ali1Ctp1116yl..IV1jy Iii npeHOC eJleKTpV14He eHeprVtJ€. 

Y ctu1a,qy ca 3at<OHOM o eHepreTitll..\111 ( .. Cn.rnacHVIK PC·, 6p. 145/14, 95/2018 - AP- 3aKOH 111 40/2021) 
,lll4CTpVI6YTVIBHIII CliiCTeM eneKTpli14He eHeprlilje (y A8fb8M T€KCTy ,llCEE} 4V1Hlt1: 

1 ) AVICTp1116yn1BHa eneKTpoeHeprercKa Mpe>Ka: 

2 ) U,€HTPVI ynpasfbaH:>a VI ynpa8fb34Kiil CliiCT€Ml-1 y cpyHI<{41!fJL-1 068Bfbatt>a .Q€Il8THOCH1 ,QVICTp~t~6yl.\~t~je 
eneKTplii'-IHe eHepri!IJe 111 ynpaafba!ba AI!ICTpV~6yrV!BHV1M CI!ICTeMOM: 

3) renei<OMYHV!K8L\It10Ha V1Hcppacrpyi<T'fpa y AV!CTp1116yn1BHL<1M eneKTpoeHeprercKV!M o6jeKTV!Ma 1 10 kV. 35 
kV, 20 kV, 10 kV Iii 0,4 kV, reneKOMYHY1K8L\VIOHa 111HcppacrpyKTypa y eneKTpOeHepreTCKIIIM o6jeKT1.1Ma 
oneparopa npeHocHor CliiCTeMa, npoi113Bof]aYa, Kyna1.1a . Kao 111 reneKOMYHL41<8L\i110Ha 1i1HcppacrpyKTypa y 
HeeHeprercKIIIM o6jeKTit1Ma Heonxo,qHa 3a o6aefbaH:>e nocnoea ynpaefbaH:>a AIACTpJA6yn1BHVIM c~<~cTeMoM ; 

4) li!HcpOpMaL\1110Hii1 VI ynpaBfb8'-lKV1 CliiCTeM VI Apyra t.1HcppacrpyKTypa H€OnXOAH8 38 cpyHKL\VIOHiiiC8t-b€ 
AliiCTpJA6ynmHor c111creMa . 

.Q~t~cTp!t!6yTiiiBHa eneKTpoeHeprercKa Mpe>Ka ;e cpyHKLU•'IOHanHo noaeaaH CKYn eneKTpoeHeprercKV!X o6jeKara 
KOJiil '-!Iii He ,QiiiCTp1116yrVTBHe rpaHCcpOpMaTopcKe CT8Hiill.\€ 11 0/x kV ca p,aneKOBOAH111M 111 cnOJHiiiM nOfbii1Ma 110 
kV, ca6111pHV!L.lBMa 110 kV 111 rpaHccpopMarop1!1Ma 11 0/x kV ca nplilnaAajylitt.M rpaHccpopMaropcKIIIM nOfbiiiMa, 
rpaHccpopMaropcKe craHvtl.\e 35/x kV 111 x/0,4 kV. pa3BOAHa nocrpojett>a 35 kV, 20 kV VI 10 kV 1t1 

eneKTpOeHepreTCKiil BOAOBiil HanoHa 35 kV, 20 kV. 10 kV Iii liiCnOA 1 kV; MepH111 ypef)aj111 ca MepHiiiM opMaHOM 
Y1f11r1 pa380AHIIIM OPM8HOM, OAHOCHO p83BOAH111M nocrpojerbeM H8 M€CTIIIM8 nplllMOnpep,aJe y VI 1113 
AIACTplil6yn'IBHe eneKTpoeHeprercKe Mpe>Ke. 

Y CKJ18AY ca H88€A€HiiiM, y T€KCTY8f1HOM A8IlY nnaHa reHepanHe peryfl8L\111je Ill rpa¢W·iKVIM np111Il03111M8, 
o6jeKT~t~.QCEE rpe6ajy Aa ce npV1K8>f<Y KaO oojeKTVI ~t~HcppacrpyKType , eneKTpoeHeprercKa VIHcppacrpyKTypa, 
a He Kao KOMyHanHI.tl o6jeKTL>1 (KaKo cy npV1Ka3aHIII y Ena6opary 3a paHL-1 jaBH~t~ ys111.q). 

1. nocTojene cTal-be enetrrpoeHeprercKe HHcppacTpyKType · 

Yrepf]eHO j€ p,a y npe,QM€THOM nOAPY4JY nOCTOje H8A38MH14 111 nOA38MH14 BO,O,OBVI CBI!IX HanOHCKii1X HVlBOa, K80 
111 rpacpocraHIIIL\.e 110/35/10 kV. 35/10 kV Vl 10/0,4 kV y anacHii1WTBY EneKTpOAVJCTpiii6YL\111Je Cp6~t~je ,q.o.o. 
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1.1. HanoHCKH HHBO 110 kV 

06e36ef)eH>e eneKTp14YHe eHepr111je 3a noTpowal.le y rpaACKOM 111 np1.1rpaACKOM nOAPYYjy OnwrvtHe 
Jby6os1.1ja o6yxsafleHV1M nnaHOM reHepanHe peryna4V1je spw1!1 ce 1113 TC 110/35/10 kV "Jby6os111ja" 
111HCT8IlVIC8He CHare 1x20 MVA, IlO~IIIpaHe Ha K.n.6p. 768/1 KO notbVIH. TpacpocTaHI-148 je 
np111KrbyYeHa Ha ,QB 110 kV 6p. 1176 1-13 npas4a TC 11 0/35kV ,Kpynatb". TC 110/35/10 kV Jby6os111ja" 
je nose3aHa saJAYWHIIIM BOAOM 35 kV ca TC 35/10 kV ,BemtKIII MajAaH", TC 35/10 kV ,6o6111ja" 111 TC 
35/1 0 kV ,Jby6os111ja 1 ". 

1.2. HanoHCKH HHBO 35 kV 

1.2.1. TpaHCqJOpMaTopCKe CT3HH49 35/x kV 

Y ,QII1CTp1!16yn1BHOj Mpe>KI/1 E,Q no3H11148, npeKO KOje ce BpWIA AIACTp1116y41-1ja eneKTpiiiYHe eHeprlllje Ha 
nOAPYYjy OnwTIIIHe Jby6os111ja np1!1MetbeH je c111creM paaso,qa eneKTplllllHe eHepr111je ca ABa cpeAH>a 
Han aHa, 35 kV 111 1 0 kV Tai<O Aa ce nocne n pee rpaHccpopMa4111je 11 0/35 kV jaeJba Mpe)l(a 35 kV 1-1 

CIIICTeM rpaHccpopMa4111je 35/10 kV, a aaTVIM Mpe)l(a 10 kV 111 Kpajl-be A111CTplll6yrvteHe TC 10/0.4 kV 111 
HIIICKOHanOHCKa Mpe)l(a 3x420/230 KV. Y o6yx·sary nrP y QJYHKL!II1jll1 cy ABe TpacpOCT8HII11..le 35/10 kV. 
TC 35/10 kV ,Jby6os111ja 1" 111HCTanl!1caHe cHare 2x2,5 MV A, IlDI..lii1PaHa Ha K.n.6p.190 KO Jby6os111ja 
t.1 TC 35/1 0 kV ,Jby6os111ja 2" 111Hcran111caHe cHare 2x4 MVA, Koja ce Hana31!1 y Kpyry TC 110/35/10 kV 
,Jby6oBI!1ja", Il04111P8Ha Ha K.n.6p. 768/1 KO notb!IIH. 

1.2.2.80AOBH 35kV 

Yo6yxsaTY nrp ce Hanaae cneAeflVI BO,QOBII1 35 kV: 

,QB 35 kV TC 11 0/35/1 0 kV Jby6os111ja - TC 35/1 0 kV BemtKIII Maj,QaH, LttJBe,QeH nposa,QHII1KOM An-4e 
3x50 mm2 yeynHe AY}!{I!1He 11700 Merapa. 

AB 35 kV TC 11 0/35/1 0 kV Jby6ost.1ja - TC 35/10 kV Bem1Kvt IV!aj,QaH, V13BeAeH nposOAH111KOM An-4e 
3x95 mm2 yeynHe AY>KvtHe 1700 Merapa. 

AB 35 kV TC 11 0/35/1 0 kV fby6os111ja - TC 35/1 0 kV 6o6111ja, lll3BeAeH npoBOAH111KOM An-4e 3x95 
mm2 yKynHe Ay>t<lllHe 14380 Merapa. 

AB 35 kV TC 11 0/35/10 kV Jby6oe111ja - TC 35/10 kV 6paryHa4, vt3BeAeH npoBOAHIIlKOM An-4e 3x95 
mm2 YKYnHe AY)I(IIlHe 3000 Merapa. 

1.3. HanOHCKH HHBO 1 0 kV 

1.3.1. TpaHcqJopMaropcKe craHHI..\e 10/0,4 kV 

Y rpCIACKoj aoHI!I TC 10/0,4 kV cy 3LI!,QaHI!I o6jeKTI!I y cKnony cTaM6eHIIlX 6noKosa 111m1 111H,QycrplltjcKI!IX 
o6jeKara 111nvt caMocranHII1 31!1,QaHII1 111nvt 6eraHCKVI MO,QynHIII o6jeKTI!I lltHcranlllcaHe cHare 1 x400{630) 
kVA 111 2x400(630) kVA. Y npt.1rpaACKOM ,Qeny rAe je Mpe)l(a 10 kV sa~ywHa, rpacpocraHt.14e cy Ha 
apMV1p8HO 6eTOHCKVIM 11111111 Ye111!1YHO- peWeTK8CTI!1M CTy60BI!1M8 VIHCT8111!1C8He CHare 1X160 kVA IIIIlt.-1 

1x250 kVA. Ca111 eneMeHTIII OBe Mpe)l(e Ill rpacpoCT8HIII~e Cy TIIIJll!131!1paHV1 111 y CKI18AY ca T8XHIAllKI.1M 
npenopyKaMa EneKTponplllapeAe Cp6111je (EnG). 

3a TpacpOCT8HIIIL!e y rpa,QCKOM nOAPYYjy OCTBapeH je Kp1!1TepwjyM noy3A8HOCTI!1 n-1 (maBHO + 
pe3epBHO Hanajatbe Ha 10 kV). Osaj Kpii'ITepLiljyM Hll1je npltiMel-beH Ha B83AYWHY Mpe>t<y 10 kV Koja ce 
pa3BI!Ija pa.QL~~janHo npeMa np1!1rpa,QCKVIM HacelblllMa. 

Y o6yxaaTy nrp y cpyHKL..IIIIjll1 je 21 TpacpOCT8HII1l48 10/0,4 kV. 

CTC 10/0,4 kV ,Il0tbi!1H 3", IIIHCT8I1111CaHe CHare 100 kVA, 1104111P8He Ha K.n.6p. 68 KO natbii1H, CTC 
10/0,4 kV nTIOI-bVIH 2", 1!1HCT8Jli!1CaHe CHare 160 kVA, I104VIP8He Ha K.n .6p. 195/4 KO notbii1H, CTC 
10/0,4 kV ,natbi!1H 1", 1!1HCT81111lC8He CHare 100 kVA, Il01..lt.1P8He Ha K.n.6p. 590/1 KO notbii1H, 3TC 
10/0,4 kV ,CTapa fby6oei-1ja", IIIHCT8JlVIC8He CHare 400 kVA, I104111P8He Ha K.n.6p. 768/'1 KO nolbi!1H, 
CTC 10/0,4 kV nCVIHMa", 111HCT8I1VIC8He CHare 250 kVA, I101...1111P8He Ha K.n.6p. 779/1 KO notbi!1H, CTC 
10/0,4 kV ,Kaw1114e", 111HCTan111paHe cHare 250 kVA, Il04111PaHe Ha K.n.6p. 1288 KO 4111myK, CTC 10/0,4 
kV ,KaW1114e", V1Hcran111caHe cHare 250 kVA, IlOI..lVIPaHe Ha K.n.6p. 1288 KO 4111myK, CTC 10/0,4 kV 
,,Qotba 5yKOBIIIL..Ia", 1!1HCTanvtcaHe cHare 100 kVA, Il04VIPaHe Ha K.n.6p. 1684 KO Aotba 5yKOBVIL!8, 
CTC 10/0,4 kV ,rpa6oBI!14a 2", vtHcTanJ.IIcaHe cHare 100 kVA, nOL!II1PaHe Ha K.n.6p. 3911 KO AoH>a 
5yKaBIII~a. EinTC 10/0,4 kV ,nyp1!1Hosa~". 1!1Hcran111caHe cHare 400 kVA, nol..l111paHe Ha K.n.6p_ 676. KO 
Jby6os111ja, M5TC 10/0,4 kV ,JJ,ysaH", VIHCT8IliACaHe CHare 630 kVA, JlOI..lt.1P8He Ha K.n.6p. 99/1 KO 
Jby6os111ja, M5TC 10/0,4 kV ,EinoK 98", IIIHCT8I11!1CaHe CHare 630 kVA, Il0L!IIIP8He Ha K.n.6p.542 KO 
Jby6oa111ja, M6TC 10/0,4 kV ,WKoncKI!1 l...letnap", 1!1HcranJAcaHe cHare 630 kVA, 1104111PaHe Ha K.n.6p. 
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555 KO fby60BIIIJ8 , M5TC 10/0 4 kV .. 5nOK 106", IIIHCTani!ICaHe CHare 630 kVA, nOI..IIIIPaHe Ha K.n.6p. 
640/1 KO Jby6oa111ja, 3TC 10/0.4 kV .nocnoBHVII..Ia Jby6oBIIIja", IIIHCTanii!CaHe CHare 630 kVA, 
nOI..IIIIPaHe Ha K.n.6p. 190 KO Jby6os111ja, M5TC 10/0.4 kV .,Tp)f{Hiil WeHTap", 111Hcran111caHe cHare 
2x630 kVA, nOI..IIIIPaHe Ha K n 6p. 675 KO Jby60BI!lja, 3TC 10/0,4 kV ,Comnep", IIIHCTan!I1CaHe CHare 
400 kVA, nol.IIIIPaHe Ha K.n.6p. 430 KO Jby6osVIja, M5TC 10/0,4 kV ,,D,oM 3ApasJba 2'', IIIHcranll!caHe 
CHare 630 kVA. nOI..IVIPaHe Ha K.n.6p. 257 KO Jby6os1.1ja, 5nTC 10/0.4 kV ,D,oM 3.QpasJba 1", 
IIIHCTanYJCaHe CHare 630 kVA, nOI..II!lPaHe Ha K.n.6p. 346 KO Jby6oa111ja, M5TC 10/0,4 kV .. HaceJbe 
80AOBOA", VIHcran111caHe cHare 630 kVA, Ha K.n.6p. 29/2 KO Jby6os111ja, CTC 10/0,4 kV 
,,D,aBVI.QOBIIInvf' , l!lHCTanvtcaHe CHare 250 kVA, nOI..II!lPaHe Ha K.n.6p. 1115/3 KO nOI·blt1H. 

1.3.2. BOAOBH 10 lit 1 kV 

Mpe)f{a 10 kV 3a Hanajaf-be TC 10/0.4 kV y rpa,acKoj 30HVI je Ka6noscKa, a y np111rpaACKOM .Qeny 
HaA3eMHa. Yo6yxsary nrP ce Hana3e cneAelilll BOAOBIII 10 kV: 

,0,8 10 kV Y30BHIIII..Ia 1!13BOA 1113 TC 110/35/10 kV fby6osVIja 1113BeAeH npoBOAHVIKOM AJl-YE 3x50 mm2 
ca Kor cy HanoJeHe TC 10/0.4 kV notbi-1H 1. TC 10/0,4 kV notblo1H 2, TC 10/0.4 kV nof-biiiH 3, Koje ce 
HanaJe y 30HIII o6yxsara. 

,0,8 10 kV CTapa Jby6os111ja VI3BOA 1113 TC 110/35/10 kV Jby6oBVIJa IIIJBe.QeH nposo.QHIIIKOM AJ1-4E 
3x95 mm2 ca Kor je HanojeHa TC 10/0,4 kV Crapa Jby6oBIIIJa. Koja ce HanaJe y JOHI!I o6yxsara. 

,0,8 10 kV 8pxnoJbe 1113BOA 1113 TC 110/35/10 kV Jby6os111ja 1113BeAeH nposo.QHIIIKOM AJ1-4E 3x35 mm2 
(y JOHIII o6yxsara HeMa Ha.w111x TC KOJe cy HanoJeHe npeKo osor ,0,8) 

.0:8 10 kV <t>MC IIIJBOA 1113 TC 110/35/10 kV fby6oBI!IJa IIIJBeAeH nposoAHI1KOM AJl-YE 3x35 mm2 (y 
JOHIII o6yxsara HeMa Haw111x TC Koje cy HanojeHe npeKo osor ,0,8) 

,0,8 10 kV ,D,aBIII.QOBLIIlilll V13BOA 1>13 TC 35/10 kV Jby6os111ja 1 VI3BeAeH npoBOAHI!IKOM AJ1-4E 3x50 mm2 
ca Kor je HanojeHa TC 10/0.4 kV ,D,aBII!AOBI!Ilil!1, KOJa ce Hana3L-I y 30HIII o6yxeara. 

,0,8 10 kV ,D,yeaH 1113BOA 1.-13 TC 35/10 kV Jby6os111ja 1 1113BeAeH nposo.QH111KOM AJl-YE 3x25 mm2 ca Kor 
cy HanoJeHe TC10/0.4 kV ,D,ysaH, TC 10/0,4 kV "bypiiiHOBal.l. TC 10/0.4 kV WKoncKII1 LteHrap"" TC 
10/0,4 kV 5noK 98. Koje ce Hana3e y 30Hit1 o6yxeara. 

KB 10 kV se3a TC 35/10 kV fby60BiiiJa 1- TC 10/0.4 kV Hacefbe BOAOBOA lii3BeAeH Ka6noM Tlilna 
PP41 3x50 mm2 AY?KII!He 470 Merapa 

K8 10 kV ee3a TC 10/0.4 kV HaceJbe 80.QOBOA- TC 10/0,4 kV 5noK I 06 lii3Be.QeH Ka6noM nma XHE 
48-A 3x 150 mm2 AY)!{IiiHe 985 Merapa 

K8 10 kV se3a TC 10/0,4 kV 5noK 106 - TC 10/0,4 kV WKonCKVI LJ,eHrap 1113B€A€H Ka6noM r111na XHE 
48-A 3x150 mm2 AY)f{V1He 230 Merapa. 

K8 10 kV se3a TC 10/0,4 kV WKoncKII1 WeHrap - TC 10/0,4 kV 5noK 98 111 3Be.QeH Ka6noM nma PP41 
3x50 mm2 AY>I<14He 250 Merapa. 

K8 10 kV seJa TC 10/0,4 kV 5noK 98 - TC 10/0,4 kV ,D,ysaH 1!13BeAeH Ka6noM r111na PP41 3x50 mm2 
AY>KIIIHe 1100 Mer apa. 

K8 10 kV se3a TC 10/0,4 kV ,D,yeaH- TC 10/0.4 kV "byplt1HOBal.l VI3Be.QeH Ka6noM r1.1na XHP 48-A 
3x95 mm2 AY>Kii1He 500 Merapa. 

KB 10 kV se3a TC 35/10 kV Jby6oBI!1Ja 1 - TC 10/0.4 kV Tp)f{HIII LJ,eHrap lii3B8A8H Ka6noM Tlllna XHP 
48-A 3x150 mm2 AY)I{IIIHe 236 Merapa. 

K8 10 kV ee3a TC 10/0,4 kV Tp>t<Hii1 WeHrap - TC 10/0,4 kV Con111rep li13BeAeH Ka6noM nma XHP 
48-A 3x150 mm2 AY>KVIHe 224 Merapa. 

K8 10 kV se3a TC 10/0,4 kV Com1Tep- TC 10/0,4 kV ,[loM 3ApasJba 2 li13Be.QeH Ka6noM nma PP41 
3x50 mm2 AY>K111He 260 Merapa 
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KB 10 kV B93a TC 1 0/0,4 kV ,[\oM 3~pasfba 2 - TC 10/0,4 kV AoM 3Apa8fba 1 V13B9A9H Ka6noM TV1na 
PP41-A 3x150 mm2 AY)!{V1H9 130 Merapa. . · 

KB 10 kV B93a TC 10/0,4 kV AoM 3,qpaBiba 1 -TC 10/0,4 kV ClrtHMa VI3B9A9H Ka6noM nma XHP 48-
A 3x150 mm2 AY)f<V!He 31 0 Merapa. 

KB 10 kV B93a TC 110/35/10 kV Jby6os111ja- TC 10/0,4 kV KoHcp9Kl.llllja Lr13B9A9H Ka6noM nma XHP 
48-A 3x150 mm2 A~111H9 440 M9Tapa. 

KB 10 kV B93a TC 10/0,4 kV ClrlHMa - TC 1 0/0,4 kV KoHQJ9Kl.IV1ja Lr13B9A9H Ka6noM Tlllna XHP 48-A 
3x1p0 mm2 AY)f<li!He 210 Merapa. 

KB 10 kV 8938 TC 110/35/10 kV Jby6o8Lr1ja - TC 10/0,4 kV Xn8AH>a'-18 lf13B9A9H Ka6IlOM nma PHP 
48-A 3x150 mm2 AY)f<L'!He 250 M9Tapa. 

KB 10 kV 8938 TC 10/0;4 kV Xn8At-b8'-18- TC 10/0,4 I<V noAHO CKJ18Aif1WTe 1113B9A9H K86J10M TV1na 
PHP 48-A 3x150 mm2 AY)f<1t1He 250 M9T8p8. 

KB 10 kV se3a TC 10/0,4 kV noAHO CK11aALr1WT9 - TC 10/0,4 kV KoH¢eKL.ILr1ja V13Be~9H K86IloM nm8 
IPO 13 3x120 mm2 AY)f<IIIHe 200 M9T8pa. 

2. nilaHHpaHO CTatbe eileKTpOeHepreTCKe MH<f>pacrpytrrype - npaB~ma ypef)etba 

2.1. HanoHCKM HMBO 110 kV 

2.1.1. PeKOHCTPYK4Mja (caHa4Hja, aAanTai.4Mja) M .qorpa.Qtba nocrojeflMX o6jeKaTa 

PeKoHcrpyK4111ja, caHal.llllja, a,qama4111ja 111/L'111Lit AOrpa,ql-ba nocroj9li9 TC je Marylia y CKI18AY ca 
norpe6aMa EneKTpOAV1CTplii6Yl.lli1je Cp6111je VI npocropHr.1M MoryliHOCTI.-1Ma noKa4111je. 

Y CK118AY ca nnaHOM pa3BOja AYICTpL116yriiiBHOr CIIICTeMa EneKTpOAr.1CTpr.16yl.llf1je Cp6V1je A.O.O. 
6eorpaA, nn~H1.1paHa je peKOHCTPYKL.II!Ija TC 110/35/1 0 kV ,Jby60BYija". npr.1Kfby'-laK Ha Mpe>Ky 110 
kV je nilaHr.1paH npeKo nocroj9li9r AB 110 kV 6p. 1176 OA TC 110/35 kV Kpynal-b 1.-1 npeKo Hosor ,QB 
11 0 kV OA TC 11 0 kV noTO'-Iaplil, 61!1X. 

2.1.2. (,.13rpa.Qtb3 HOBHX TC 110/x kV HanOHCKOr HMBOa 

y CK118AY ca ni18HOM pa3BOja ~1!1CTp1!16yn..,~HOr CV1CT9M8 EneKTpOAif1CTp1116Y4111je Cp6!11je A.O.O. 
6eorp8A, HLI!je nnaHV1p8H8 1113rpaAI-ba H08111X TC 11 0/x kV. 

2.2. HanOHCKM HMBO 35 kV 

2.2.1. PeKOHCTPYK1.4Mja (caHa1.4Mja, a,QanTa4Mja) M .Qorpa.Qtba nocTojeflr..tx o6jeKara TC 35/x kV 

PeKOHCTPYK41!1ja, caHal.IYija, BA8nT841.1ja 111/1.1.n111 AOrp8AI-ba nocrojene/111x TC je Morylia y CK118AY ca 
norpe6aMa EneKTpOAIIICTp1!16Y4111je Cp6111je 111 npocropHr.1M MoryfiHOCTLI!Ma nojeAI.-1Ha4Hif1X l10K84LIIj8. 

Y CK118AY ca nn8HOM pa3soja AIIICTpvt6yrr.1BHOr c1.1creMa EneKTpOAI!1CTpLi16Y4111je Cp6~rtje A.O.o. 
6eorpaA, nn8HV1p8H8 je peKoHcrpyK~Ir1ja TC 35/10 kV ,Jby6os111ja 1". 

2.3. Y13rpaAtba HOBMX TC 35/x kV HanOHCKOr HMBOa 

Y cKnaAy ca nnaHOM paasoja AV1CTpV16yn1BHor CIIICTeM8 EneKTPOAIIICTp1116y~lllje Cp61.1je A.o.o. 
6eorpaA, Hlllje nn8Hr.1paHa lf13rpaAI-b8 HOBIIIX TC 35/x kV. 

2.4. HanOHCKM HMBO 10 kV 

2.4.1. PeKOHCTPYK41!1ja nocTojeflr..tx TC 10/0,4 kV HanoHcKor HMBoa 

PeKoHcrpyKL\IIIja, caHa4111ja, BAanTal.IL~tja 111/L1tn111 ~orp8Aiba nocrojene/111x TC je Morylia y cKnaAY C8 
norpe6aMa EneKTpOAvtCTpvt6Y4111j9 Cp61!1je 111 npocropHVIM MoryflHOCTLIIMa noj9A111Ha4Hii1X noKa4L1tj8. 
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2.5. ~13rpa.Qiba HOBHX TC 10/0,4 kV Ha.noHcKor H$-tBOa 

V13rpagv1TV! , 3a Hanajatt>e nojeAV!HV!X 30Ha npegMeTHor o5yxsara, oArosapaJYhY1 6poj HOBV!X TC 10/0,4 
kV. norpe6He cHare 1-1 t<ana~VIrera y CKnaAY ca nnaHV!paH!I1M HaMeHaMa nOJ8AYIH8YHt.1x uem1Ha. Hose TC 
10/0,4 kV J10UI!IpaTL-1 Ha norOAHI!IM M8CTVIM8 y OKBitlpy npegMeTHIIIX U8J1V1Ha y CKnaAy ca Ba>KehV!M 
T8XHVIYKVIM npOnV1Cli1M8 VI npenopyKaMa. 

Kao nmcKo pewett>e AV!CTp1!16ynmHe rpaHccpopMaropcKe craHVI~e Ha AV!CTpV16yrV!BHOM nOAPYYJY je 
rpaHcc:PopMaropcKa craHV!ua t<anaL!Y1Tera 1000 kVA. .Qpyra~.JV!j\11 T\lln TC (KanauVIrera 2x1000 kVA) MO>Ke 
6v1TYl A8cPt.1H\11CaH ycnosV!Ma EneKTPOAY1CTpV16y~tAJe Cp6V!je A o.o. 6eorpag. 

3a rpaHccpopMaropcf<Y craHlii~Y (TC J 10/0.4 kV Koja ce rpaAIII t<ao cno6ogHocrojef1VI o6Jel<aT o6e36eglt1Tlll 
npocrop Mli1Hl4ManHe nospWV!He 5x7 m2

, raKo ga ce cnpeYVI w~t~pel-be no>t<apa Ha cycegHe 3rpage 
(06JeKTe). 

3a TpaHCcPOPI\II8TOpcKy CT8HV1~Y (TC} 10/0,4 kV KOja ce rpaAVI Kao cry6Ha TC o6e36eAv1TII1 npocrop 
M~~tHV!ManHe noapw!AHe 4,5x4,5m2

, npVI YeMy je norpe6Ho ocrsapVIT\11 pacrojatt>e rpaHccpopMaropa OA 
cyceAHitlx o6JeKala OA 3 m. 

AKa ce eneKTpoeHeprercKo nocrpojett>e SV!COKor HanoHa nocrasfba Ha orsopeHV! npoCTop y 6m13V!HV! 
craM6eHe V!fl\11 nocnosHe 3rpaAe. 6onMV!~e. o6AaHV1wra, wKone, po6Me Ryne, 3arsopeMe sem1Ke rapa>Ke 
V1J1111 -cnopTCKOf o6jeKTa. HaBeAeHe YA8fb€HOCTII1 MOpaJY ce nosef1aTii1 ASOCTpyKO. 

3a TC 10(20)/0,4 kV KOJa ce rpaA111 y cKJ1ony o6Je!<Ta o6e36e,o,1..n1.1 npocroplt1je y Hl!1soy repeHa (111n111 ca 
He3HBTHI!1M OAcrynalbeM) MV!HIIIManHe noapW111He 16m2 3a Kanau~~trer TC oA 1000 kVA. 

3a npeAMerHo nOAPYYJe 1t1 JaxresaHy noJeAii1H84HY CHary o6JeKTa MO'>Ke 61t1TY1 A€¢V1HV1C8H 111 APYr8Yit1jY1 
nm 111 6poJ TC 10/0.4 kV OA Haeep,eHor. Kp03 ycnose E11eKTPOAY1CTpV16Yl\li1ja Cp6ii!je p,.o.o. 5eorpaA HaKOH 
WTO ce 6yAe Ae¢lli1Hii1Cana norpe6Ha jeAHOBpeM8H8 CHara CB8K8 nOj€AV1H84He rp8Ait>€. Y CB8KOM HOBOM 
06jeKTy KOJVI Ce rp8,QVI li1J1111 Ha lt>BfOBOJ napuen\11 npe,QBII1A8Tii1 MOrynHOCI V13fP8Ait>8 HOB€ TC npeMa 
npasV1nV!Ma rpa,Qt-be . 

KOA Vl36opa fiOK8l\V1]e TC BOAiitTVI pa4yHa o cneAefieM· 
- A8 6yp.e nocrasJbeHa wro Je Moryne 6nvnKe re'>KV1WTy omepeliet-ba; 

ga npv11<JbYYHV1 BOAOBVl 6y,Qy WTO Kpanl4, a pacnner BOAOBa WTO je,QHOCT8BH"1JV1; 
0 MOryhHOCTH J18KOr np1!1J1838 P8Ait1 MOHTa'>Ke Iii 381\/!eHe onpeMe; 
0 MoryhY~M onacHOCTitiM8 OA nospWIIIHCKIAX V1 nDA3€MHV!X BOAa 1t1 Cfl.; 
o np1t1cycrsy nog3eMHVIX Ill Hag3eMHV!X lt1HCTanau111Ja y OKpy>KeH::>y TC V1 
yrV1~ajy TC Ha )I{V1BOTHY cpeAV1Hy. 

nnaHIIIpaHe TC 10/0,4kV npii1KibY4\IITV1 HOBVIM 10kV BOAOBII1Ma op,rosapajyner nma li1 npeceKa. Ha 
noCTOJene 1t1 nnaHV!paHe 1 OkV BOAOBe y OKBIIIPY npep,MeTHor nogpyYja raKo p,a ce o6pa3yJe 1 OkV Mpe>Ka 
Y KOHQ)V1fYP8L\It1J(;I neTJbl-1, nOB83Hii1X Y1 pa,QV1J8J1HVIX BOAOBa. 

lll3rpaAvmt'l OArosapajyny Mpe>t<:y 1 kV OA TC 10{20)/0,4 kV ,o,o norpowaYa 111 Mpe>Ke y o6yxeary n11aHa. 
Kopi11CIATI!1TV! 1 kV BOAOBe OAfOBapajyher nma 14 npeceKa. 

3. IA3MewTa~t:.oe" 3awnua nocTojeh~~tx enenpoetteprercKHX o6jeKara HanottcKor H~~tsoa 35 kV; 

3.1. 00.Q3eMHH 35 kV eneKTpOeHepreTCKH BO,t\OBH (Ka6J10BH) 

3.1.1.3aWTV1THV1 nOJ8C 38 nOA3eMHe 35 kV eneKTpOeHepreTCK€ BOAOB€ {Ka6110B8}. VI3HOClil 1 MeTCip, 

3.1.2. YKOJ114KO ce npV! VI3BO~ett>y pa,QOB8 yrp0)f{888JY nOA3eMH VI 35 kV BOAOBVI norpe6HO VIX je 
38WTV'ITII1Tit1 VIJ1111 VI3M8CTI!ITV! Ha 6e368AHO M6CTO; 

3.1.3. Y cnyYaJy nOTpe6e 3a vt3Mewratt>eM eneKTpoeHeprercKVtX o6JeKaTa Mopajy ce o6e36e,Qttln-1 
anrepHaT111BHe rpace 111 V!HQ)pacrpyKTypH\11 KOPV!AOPV! y3 npeTXOAHY carnacHocr 
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EneKTpOA~crp~6y~lt1jL1 Cp6111je A.O.o. 5eorpaA. TpowKoee nocraeJbal-ba eneKTpaeHeprercK1!1X 
o6jeKaTa Ha Apyry IlOK2~L1jy, K80 VI TpOWKOBS rpaAJ-bS, y CKn2AY ca L!I18HOM 217. 3aKOH8 0 
eHepreTL1~1!1 ("Cny>K6eHL1 rnacH~K PC" 6p. 145/2014, 95/2018 VI 40/21 ), CHOCI!1 li1HB8CTii1TOp 
o6jeKTa 36or 4111je ~3rpaAI-be ce apw111 1113Mewratbe. Y osoM cnyYajy HeonXOAHO je cKnanalbe 
yroaopa o npr,mpeMal-by 3eMJbL1WTa/ yroaopa o L13Mewralby ca EneKTpO,D.I!1CTp1!16y~li1joM Cp6111je 
,D..o.o. 5eorpaA. 

3.1 .4. YKOI11!1KO je norpe6HO 1!13M8WTalbe nocrojefllt1X 35 kV nOA3SMH111X BOAOBa, V13M8WTal-be 1!1388CT~ 
nOA3eMHf..1M BOAOB~Ma OAroBapajyfler Tf.tlna Ill npeceKa y CKI12AY ca B2)1{8f1lt1M TSXH~4KVIM 

npom1c111Ma, npenopyKaMa V1 IIIHTepHVIM craHA8PAII1Ma EneKTpOAVICTp1116YL.I~jlll Cp6111je A.o.o. 
6eorpaA; 

3.1.5.PaAOBe y 6Ili!13111HVI nOA3SMHI!1X BOAOB8 35 kV BpWVITIII py4HO li1Illll M8X8HIII38~111jOM Koja He VI323VIBa 
owreflett:.e V1Jona4V1je 111 onoeHor nn2wr2. npVI VI3Bof]elby paAOBa 3aWTVITI!1Tiil nocrojene 
Ka6noecKe BOAOBe OA MeX8HV14Kor owreneH:.a; 

3.1 .6. YKOilVIKO ce Tpace nO,D.38MHII1X 35 kV BOAOBa H8f]y ~<;:nOA KOI10B03a BOAOBe 38WH1Tii1Tii1 
noCTaBJbatbeM y Ka6nOBCKY K8H8I1VI384111jy npe4HVIK8 0 160 mm, npl!ll..!eMy Tpe68 OCT8Blt1TVI 100% 
pe3epse y 6pojy OTBOpa Ka6IlOBCK8 K8H8I111138~V1je 38 nOA38MHe BOAOBe 35 kV; 

3.1.7.,Qy>K ~ene rpace Ka6noecKVIX BOAOBa 35 kV, Ja norpe6e EneKTPOAII1CTPI!16y~l!1je Cp6111je ,D. . .o.o. 
5eorpaA (32WTVITa Ka6noecKf..1X BOAOBa, MTK, ynpaaibart>e, H8A30p, 111TA.). npeABII1A8Tii1 y posy 
Y3 eneKTpoeHepreTCKe K86IlOBCKe BOAOBe 35 kV ABe nOI1VISTVII18HCKe ~eBVI npel.!HJ.1Ka 0 40 mm, 
OAroa8pajyfle AY>KVIHe, Kao VI peBV13VIOHe waxroae, 3a norpe6e 111Hcrana4V1ja 
TSI18KOMYHIIIK8~1r10Hii1X OnTir14KVIX K86IlOBa; 

3.1.8. npli1IlVIKOM 1113M8WT8H:.8 35 kV BOAOBa BOA111TVI pa4yHa 0 norpe6Hii1M Mef]yco6HIIIM pacrojaH:.VIM8 
111 yrnoBJ..1Ma C8Bir1ja.ua npl-1 napanenHOM eof]ett>y Ill YKPWTatby ca gpyrii1M eneKTpoeHepreTCKVIM VI 
OCT8Illr1M nOA38MHII1M lr1HCT2I121..1111jaMa, KOje ce MOfY Hafll/1 y HOBIIIM rpacaMa sogoea; 

3.1.9. norpe6Ho je ga ce y rpacaMa 35 kV BOAOBa He Hana3e Hlf1KaKel.1 o6jeKTI!1 KOjl-1 6t~~ yrpO)I{8Banl.1 
e!leKTpOeHepreTCKe BOAOBe Ill OHeMOryfJaeanltl nplllcryn B0AOBIIIM2 npL1I1L1KOM Ksapa. 

3.2. Ha,q3eMHr.1 35 kV so,qOBM 

3.2. 1 . ~HBe~Tir1TOp je y o6aB€3111 A8 y 30HaMa nocrojefi1<1X H8A38MHVIX BOAOBa nocrynltl y CKI18AY Ca 
OAPeA6aMa npaBIIII1HI!1Ka 0 TSXHI!14Kif1M HOpM8TI!1BI!1M8 38 1!13fP2A1-bY H8A3€MHV1X 
eneKTpoeHepreTCKVIX BOAOBa H83ti!BHOr HanOH8 OA 1 kV AO 400 kV (.CnY>J<68HIII IliiiCT C<t>PJ", 6p. 
65/88 ~ 1!1 ~Cny>K6eH1!1 IlVICT CPJ", 6p. 18/92 ). 

3.2.2.WIIIp111H2 38WTII1THOr nojaca 38 H8A38MHS eileKTpoeHepreTCKe 35 kV BOAOBe lr13HOCVI 15m (npeMa 
4IlaHy 218. 3aKoHa a eHepreTlt14!11 o6jae1beHor y "Cny>K6eHOM maCHlt1KY PC" 6p. 145/2014, 
95/2018 111 40/2021 ); 

3.2.3. Y CKn2AY ca 4I18HOM 218. 3aKOH8 0 eHepreTVI~Iil BI12CHI!1K 111Illll HOCI!IIla~ APYfli1X npaaa Ha 
HenoKperHOCTIIl KOjlll HaMepaea Aa 1!13BO,IJ.I!1 rpaf)eBII1HCKe paAOBe y JOHI-1 3aWTI!1Te eHeprerctmr 
o6jeKTa, npe nOAHOWel-b8 38XTeB8 38 Vl3AaB8fue rpaf]eBI!1HCKe AOJBone, AY>KaH je Aa np11162BV1 
C8ri18CHOCT eHepreTCKOr cy5jeKT8 KOjll1 je BI18CHIIIK eHepreTCKOr o6jeKTa. 

CarnacHocT ce lll3A2je no 111cnyrt>eHocr111 ycnosa eHeprercKor cy6jeKTa. Koje lt1Hsecn1TOP 
o6jeKTa/p8AOBa AOK23yje AOCT8BJb81-beM ena6opara oaepeHor OA crp8He osnawfleHor IlVIL.ta y 
CKn2AY C8 38KOHOM. 

3.2.4. YKOiliiiKO H1!1je Moryfle o6e36SAII1TIII nponVIC1.1Ma npeAB111f)eHe ClllrypHOCHe BVICIIIHe 111 pacrojal-ba, 
eHepreTCKe H2,D.3eMHS BOAOBe je norpe5HO lll3MeCH1Tiil H8A38MHI.1M 35 kV BOAOBIIIMa 111Illil 
,Ka6n1!1paTii1" Aeo rpace. 

3.2.5.3a 1!13M8WT8fu8 H8A38MHII1X 35 kV BOAOBa, npeAB1r1AeTJ.1 nocraBJbal-be HOBIIIX cry6oea yMeCTO 
nocrojefl111x, yKOilli1KO je TO norpe6Ho, 36or noeeflatba BIIICir1H8 vtnVI 36or cKperaH:.a rpace. 
nocrojene cry6ose npegMeTHVIX BOAOBa KOjlr1 ce 3agp>Kaaajy, craT1114KI!1 npoeep1!1TI!1 aa Hose c111ne 
38T8381-ba til yrnoee CKpeTal-ba rpace 111 YKOillt1KO He 38AOB0Jb8B2jy npeAB1<1A€TIII 1-b!IIXOBe 38MeHe. 

4. lfiJMeWTatbe M JaWTr.1Ta nOCTOjeflKX eneKTpOeHepreTCKio1X o6jeKaTa HanOHCKOr HMBOa 10 1.11 kV: 

YKOI1111KO je norpe5Ho 1113Mewrart>e 111Illi1 3awn1ra eneKTpoeHeprercKIIlX o6jeKara yrpo>KeHI!1X nnaHvrpaHoM 
H8M8H8M8 y o6yXB8TY n.QP-~ norpe6HO je npeAB111A€TIII KOPIIIAOpe, OAHOCHO 8A8KBaTHO 38MJbli1WTe, 32 
norpe6e II'IJMewratt>a yrpo>KeH\11X eneKTpoeHeprercKI.1X o6jeKara. 
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3a V13rpa,ufty EEO +<OJI-1 HYfCY y J8BHOJ nospWI-lHVI norpe6Ho je o6e36e,UVIH'1 111 o,qroeapajyhe noaeo 3a 
V13fP8AftY H8 36MJbV1WTY y CK.na,D.y ca 1-!n8HOBif1Ma 69 Y1 135 3aKOHa 0 nnaHV1p8ftY Ill Y13fp8,Qtb VI . 
0ArOs8pajyf1111 JJ.OKaa npaaa Ha 36MfbVIwry 3a V13rpa,D.f-by np6Ma 4naHOBIIlMa 69. 1-1135. 38KOHa o nnaH~1pafty 
V1 V13rpa.QI-blt1 o6e:J66l)yje I!!Hsecnnop o6jeKTa 36or •-n1j6 V13rpa,ul-b6 C6 spwV1 V13M6wraroe 

Yt<onii!KO Je norp66Ho VI3MeWT81-b6 V111Y1 3awn1Ta eneKTpoeH6prerCKVIX o6JeK8Ta yrpclK6Hr..rx nnaHVIpaHcM 
Vl3r pa,QI-bOM. norp66Ho J6 ,D.a C6 CrpaHKa o6paTVI Enet<TpO,D.V1CTpV16yL(IIIjll1 Cp6VIJ6 , Ja 3aKrby'·H1B81-b6 Yrosopa 
o npV1npeM8tty 36MJbVIWT8. np6 V13paA6 o,qroeapajyne rexHY14K6 AOKYM6HTaUVIj6 111 np6 no46TKa 3eMfbaHVIX 
pa,qosa. 

V13BO,Q \113 88)1(8hit1X T6 XHt114Kit1X npom1ca VI OJ1WT6 CMepHVIL\6 38 II\3M8WT81-b6 J10,Q38MHY1X BO,QOBa H8J10HCKOf 
HVIBOa 10 V1 1kV: 

4 .. 1. noAJeMH~ BOAOB~ 10 1.11 kV: 

4.1.1. YK011VIKO ce rpaca Ka6na H8l)e V1Cno,q Konoso38 38 K86noscK6 BOAOBe 1 0(20) kV 1t1 1 kV 
I1P6ABV1A8TII1 K80.J10BCKY K8H8nli138L\V1JY 1113pal)6HY OJJ. J1118CTit1'-lHVIX l..i8BVI O,D.roeapajyfler npe4HVIK8. 
K86.J108Cl<O O!<HO KOpVICTVITVI H8 np8BOj ,D.80Hi-1UII1 K80J108CKe K8H3f1~38UVJje KOJ8 je A'f/K3 OA 40rn, 
H8 Mecry npoMeHe npasL(a 11111111 Hvteoa K86noscKe K8Han VJ3aqlt1Je VI Ha M6CH1Ma rpaHalba 
K86noscKe K8H811Vl38L.ll-1je. 

4.1.2. npe.QBlt1,D.en1 100% pe3epse y 6pojy OTBOpa K30.J10BCK8 KaHaf1 Vl38Ult1j8 38 H8nOHCKVI HV180 1 0(20) 
kV, a 50% 38 HanoHCKY! HVIBO 1 kV. 

4.1.3. nplt1f1lt1KOM lt13rpa,D.tte/lt13M8WT8tba BOAOB8 BOA1t1TV1 pa'iyHa 0 norpeOHVIM Mel')yco6HII!M 
pacroj8rolt1Ma VI yr.noaV!Ma casltljaroa np111 napanenHOM aoT]eroy VI y+<pwral-by ca APYfVIM 
eneKTp06H6pr6TCKV1M BO,D.OBVIM8 V1 OCT811VIM nOA38MHV1M It! H8,D.38MHl-1M V1HCT8.J18UVIjaMa V1 
06jeKTVIM8 KOj6 Ce MOry Haflvt y HOBOj TP8CVI BOA0B8. HIAje A03BOfb8HO 3acal)V1B81-b€ cpe,QI-be 1t1 

BlifCOKe sererauVIje 1113H8A nOA36MHVIX BOAOBa. 

4.1 .. 4. Pa.Qose y 6nlt13li1HVI Ka6noaa spwvn~-1 pyYHo VlnVI MexaHVI38UVljoM Koja He Vl383111Ba owrenel-b6 
¥130.J18UII1je 111 OJ10BHOr f1118WT8. npV! \ii3BOl'J6tbY p8.QOB8 3aWH1TiffH1 nOCTOjef16 K80110BCK6 BO.Q086 
DA MeX8HL!l'-IKOr owrehel-ba 

4.1 .5. norpe6Ho Je Aa C6 y rpac~-1 Ka6noscKV!X BOAOaa He Hana3VJ Ht.-1KaKaB o6j6KaT KOJVI 6VI yrpo>Kaeao 
eneKTpOe1-1epreTCK1.4 BOA Vl OHeMory!i8B80 npiACTyn K30.J10BCKOM BOAY npV111VlKOM KB8p8. 

4 .. 1.6. 3a VI3MewreH6 K86noacKe ,D.eOHitll..ie 10 111 1 kV KOpV!cnnVJ Ka6noae o,urosapajyner nma 111 
np6ceKa, 

4.2. HaA3eMHI-t BO.QOBI-t 10 ~ 1 kV: 

4.2.1. WV!plt1Ha Jawn1THor nojaca 38 H8A3eMHe eneKTpoeHeprercKe so,D.oae 3a H8nOHCK1!1 HHBO 1 kV 
AD 35 kV, Ca o6e CTpaHe BOAa O,D. KP8JI-b6f ¢la3HOr npOBOAHI!1Ka, Vl3HOCV1 1 m 38 CaMOHOCeflVI 
K86noeCJ<VI CHon, 10 m 3a rene npoBOAHI!fKe. KP03 wyMcKo 110APY4Je 3 m, 3a cna6o ~3onosaHe 
npOBOAHVIKe 4 m, Kp03 WYMCKO nOAPYYje 3 m (npeMa 4.J18HY ;218~ 38KOHa 0 eHepreTI-1L\Vl 
o6jasfbeHor y , Cny)!{6eHoM rn8CHY1KY PC" 6p. 145/2014, 95/ 2018 1-1 40/2021 ); 

4.2.2. nPVIJ1V1}(0M lif3M6WTaf-ba MeWOBI.4TtiiX 10 !11 1 kV H8JJ.3€MHY1X BO,D.OBa, 38 ynopY1WTa KOpY1CTit1Tiif 
OArosapajyne cry6ose npom-1caHV1X AVIM6H3Y1ja !11 o,D.rosap8JYflr1 nposo.QHV1K. A Ko ce nnaH\IIpa 
yKHAal-be Ha.Q3eMHor so,qa 111 IA3rpaglha Hosor no,uJeMHor. KOpV1CTVITI!f nposo.QHI!fK o,qrosap8JYfler 
TY~na lit npec6Ka. 

4.2.3. npV1 CBO!)elhy H8.Q36MHY1X KyflHI!fX np1t1KrbY48K8 KOpVlCTV1TVI O,D.rOBapaj yflV1 npo80,UHV1K. 

4.2.4. AKO ce I1118HV1pa YKVI,Qalh6 H8A38MHOr lif11VI M8WOBit1TOr BO,D.a Ill \113rp8A1-b8 HOBOr nO,Q38MHOr 
BOA8, norpe6Ho Je o6e36 e.QvlTV1 carnacHocr Ja yrpaAttY KnK VI ycnoHcKor ao,qa H8 cs.V1M 
o6je!ITIIIM8 KOJ\.1 ce H8n8jaJy npeKo Ha.Q38MHor t<yhHor np111Krb)14Ka. 
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5. KoH~em.-'"'ja HH Mpe>Ke: 

• HH Mpe>Ka je HaA3eMHa ~m1 noA3eMHa 1.1 no npas~ny He nose3yje cyceAHe TC; 

BpcTa "' npeceK npoeop,HI.'IKa HH Mpe:lKe: 

• H8A3eMHVI BOAOBVI cy TVIn8 X00/0-A ca VI30I181...1VIjOM OA yMpe>KeHor nonVIeH1I1€H8, npeceKa 
3X70+50/8+2x16 mm2 3a OCHOBHY Mpe>KY (Tn-8 ); 

• Ka6noscK~ BOAOBVI cy r~na XPOO-ASJ ca ~aona41.1joM OA yMpe>KeHor nonVIeTVIneHa, npeceKa 
4x150 mm2 .3a OCHOBHY Mpe>ey (Tn-3); 

• norpOW84 C8 8efliiiM onrepeflel-beM MO>Ke Aa ce np1.1KibYYIII K85nosCKVIM BOAOM 
OAroBapajyfler npeceKa AVIpeKTHO y TC. 

• 3awTVITHVI noj8c 38 H8A3eMHe eneKTpoeHeprercKe BOAOBe, C8 o5e crp8He BOA8 OA Kpajl-ber cpa3Hor 
npoBOAHVIKa, lt1Ma cneAene w1.1p1.1He: 

a) 38 H8nOHCKI!1 Hv-180 1 kV AO 35 kV: 
38 rone npOBOAHI.1Ke 1 0 MeT8p8, Kp03 WYMCKO nDAPYI.lje 3 MeTp8; 
38 cna5o VI30I108aHe np080AHIIIKe 4 MeTp8, Kp03 WYMCKO nOAPY4je 3 M€Tp8; 
3a caMoHocene Ka6noscKe cHonose 1 Merap. 

5) 38 HanOHCKI!1 Hl!180 35 KV: 
- 38 cse nmose npoBOAHI!1Ka 15 Merapa; 

• 3aWTI!1THVI nojac 38 nOA3eMHe eHepreTCKe BOAOBe (Ka6nose) 1!13HOCVI, OA VIBIII4€ apMIIIpaHo -
6eTOHCKOf KaHana: 

- 38 HanOHCKVI HIIIBO 1 KV AO 35 KV, yKibyl.lyjylili1 111 35 KV, 1 Merap; 

• 3aWTIIITHVI nojac 38 TpaHCcpopMaTOpCK€ CT8HVIL..Ie Ha OTBOpeHOM 1113HOCI.1: 
- aa H8nOHCKL-1 Ht-1BO 1 KV AO 35 KV, 10 Merapa; 
-38 HanOHCKL-1 Ht-180 110 KV VI V13H8A 110 KV, 30 M€T8pa; 

• rpaf)eBI.1HCKe paAOBe y HenocpeAHOj 6I11!131.1HVI eneKTpoeHepreTCKit1X o6jeKaTa BpW1.1TVI PYI.IHO, 6e3 
ynorpe6e MexaHlt1381...11.1je 111 ya npeAY3YIMal-be cs1r1x norpe6HI!1X Mep8 38WTI!1Te; 

6. np1116m1>KaBatbe 1.'1 YKPWTatbe eHepreTCKMX M Tei1eKOMYHMKa4MOHMX BOP,OBa: nplt1 napanenHOM 
sof)el-by eHeprercKor 1.1 reneKOMYHI!1Ka4!-'IOHor Ka6na A03BOibeH je H8jMal-bt.1 xop!-130HTanaH pa3M8K DA 
0,5 m aa Ka6noee 1 kV (CPnC H.l..\0.101 ). YKpwral-be eHeprercKor VI reneKOMYH1t1K841t10HOr Ka6na spw111 
ce Ha pa3M8KY OA 0,5 m. Yrao YKPWTal-ba rpe6a A8 6yAe WTO 6J1111>KIII 900, 8Illi1 He Matnt-1 OA 300 y 
HaCe!beHI!1M MeCTII1Ma, OAHOCHO He M81-bl!1 OA 450 BaH HaCe!beHI!IX MeCTa. EHepreTCKI/1 K86Il ce, no 
npaBI!Illy, 110CT8Bib8 1!1C110A TelleKOMYHt-1Kal...IVIOHOf Ka6na. YKOI11!1KO ce p83M81...1111 He MOry 110CTIIIli1!1, 
eHeprercKe Ka6nose Ha TVIM MeCTt-1Ma rpe6a nposecr111 Kpoa 4ee111, an111 t-1 raAa pa3Ma4lll He cMejy Aa 
6YAY M81-blll OA 0,3 m. TeneKOMYHVIK84VIOHli1 Ka6IlOBit1 KOjt-1 Cily;Ke t-1CKibYI.lli1BO 38 norpe6e 
eneKTpDAIIICTp1116y4111je Mary ce nonaran.1 y IIICTIII poe C8 eHeprercKI!1M Ka6noBV1Ma, Ha HajMal-beM pa3MaKy 
Koj111 ce noKa>Ke 3a.QOBOibaeajy1iLII npopa4yHoM, ant-1 He Mal-bH OA 0,2 m. 

7. npH6nM>KaBatbe H yKpWTatbe eHepreTCKI.'IX Ka6noea ca ~eBMMa BOAOBO,Qa Ill KaHanlo133~Mje : HVIje 
A03BO!b9HO napailSilHO sof)el-be eHepreTCKHX Ka6noea V1CnOA VIIWI l-13H8A BOAOBOAHif1X V1I1111 
KaHalll!13al...llltOHVIX 4€8Vl, OCHM npt-1 yKpWTal-by. Xopli130HTai1HH pa3MaK eHepreTCKOr Ka6na OA BOAOBOAHe 
V1Illll KaH8Ill..138~li10H€ 4eBIII Tpe6a A8 1113HOCli1 HajMal-be 0,4 m. EHepreTCKI.1 Ka6n nplll yKpWTal-by MO)!(€ 611!TI!1 
110J10)!(€H V!CnOA IIII11111113H8A BOAOBOAH€ 1-1m1 K8H8Illt13a4LiiOHe 4eB1t1, Ha pacrojatby OA HajMal-be 0,3 m. AKO 
ce pa3M84111 He MOry noCTii1flH, TaAa eHepreTCKL-1 Ka6Jl Tpe6a npoeyflVI Kp03 38WTIIITHY 4€8. Ha M8CTV1Ma 
napaneilHOr eof)etna VIIlVI yKpWTalba eHepreTCKOr Ka6na ca BOAOBOAHOM liiillll KaHallli13a~II10HOM 4€8111 
poe ce Kana py4HO (6eJ ynorpe6e MexaHI!1384111je). 
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8. YKpWTalbe eHepreTCKOf Ka6na ca BOAOTOKOM: yKpWTatbe eHepreTCKOf K86na ca BOAOTOKOM {peKa, 
KaHan 111 en ) lt13BOA14 ce nonarat-beM npeKo Mocrosa v13y3eTHo. yKpwratbe ca Matbi!IM peKaMa. noT0[4!.1Ma 
1-1 en. MO>Ke Aa ce VIJBOAe nonarat-beM Ka6na Ha AHO 1t1n111 111cnoA AHa BOAOTOKa. nonaraH:>e Ka6na Ha AHO 
BOAOTOK8 1113BOA111 ce Ha MecTy rAe J€ 6p314Ha BOA€ H8JM81-ba Ill rAe He noeTOJI-1 MOryflHOeT sefler O.QpOHa 
3eMJbe V'lfllil Hac~t~nat-ba MyJba Ka6nos~ ynorpe6JbeHV1 aa oso nonarat-be Mopajy 61t1T1!1 noJaYaHII1 
apMaTypOM OA 4€flW-lHV1X )f{ltfl.l8. nonaral-be K86na 1!1CnOA AH8 BOAOTOKa Y13BOAV1 ce npOBfl8Y€1-b€M KP03 
L.\€ 8 Ha AY6VIHI!1 OA HajMat-be 1,5 m 1!1CnOA AHa BOAOTOKa. 

9. HaJKaeHVIJe ocaM (8) AaHa npe noYerKa 6\11110 KaKBV'IX pa.Qosa y 6111t13111Hil1 eneKTpoeHepreTCKVIX 06JeKara . 
lt1Hsecnnop je y o6ase31-1 .Qa ce nVtcMeHII1M nyreM o6par111 CeKTopy 3a nnaHit1pal-be 1-1 111HBecrlill.lvtJe 
E11eKTpO.QI-1CTp\116YL!VIJ8 Cp61t1je A.O.O. 5eorpa.Q. OrpaHaK EneKTpO.QII1CTp1116yl.lll1ja no3H\IILI8 y no3HVIL!II1 . y 
KOMe fle HaseeTit1 A8TYM 111 speMe n0'-1€TKa P8AOB8, OAfOBOpHO JlVll.l€ 38 V1380f}el-be paAOBa VI KOHT8KT 
rene<PoH; 

10. V1Hsecnnop ee o6aee3yje .Qa YK0111!1KO y TOKY I!IJsof)eH:>a paAosa Hal!ll')e Ha nO.Q3eMHe eneKTpoeHeprereKe 
o6jeKTe, O.QMax o6aeecTI!I CeKTop Ja nnaH!IIpat-be 111 1!1HBecTi114VlJe E11eKTPOAI!IeTp1t16Yl.l111ja Cp61.1Je .Q.o.o. 
5eorpa.Q. OrpaHaK E11eKTpO.QI!1CTPL-16YL!111J8 no3HII11...18 'I no3Hllll.lll1: 

11 . rpaf)eBI.1HCKe pa.Qose y HenocpeAHOJ 6n 1113VIHV1 e11eKTpoeHepreTCKit1X o6jeKaTa spw~~tTVI py4Ho. 6e3 
ynorpe6e MexaHI!t38l.\111Je 14 y3 npeAy3~1Mal-be es111x norpe6HI1X Mepa 3awnne: 

12. Y cny4ajy norpe6e 3a 1113MewraH:>eM eJ1eKTpoeHeprercKII1X o6jeKara. MopaJy ce o6e36e.QI!1Tii1 
anrepHaTIIIBHe rpaee 111 1.1HcppacrpyKTypHIII KOPIIIAOP\11 ya nperXOAHY camaeHocr EneKTpO.QIIICTplll6yw~t~ja 
Cp61.1je A 0.0. 5eorpa.Q. OrpaHaK EneKTpO.QIIICTp1!16yl!li1ja noaHI.11..!8 y no3HI!IL!V1. TpOWKOBe nocraaJbatba 
€11€KTpOeHepreTCKOf 06jeKTa Ha Apyry J10K84111jy, K80 111 TPOWKOBe rpa.QI-be. y CKn8AY ca Y118HOM 217. 
3aKOHa 0 eHepren14111 ("Clly)f{6€H>'I rfl8CHI.1K PC" 6pOJ 145/14) CHOCI!t IIIHBeCH1TOp 06jeKTa 36or 4111]€ ce 
rpa.ul-be vt3Mewr a nocroJefH1 o6JeKar: 

13. 3awrV1TY 14 o6e36ef}eH:>e nocTOJehlllx o6jeKaraEneKTpOJli!ICTp1t16Yl.(l-1ja Cp6111je A.o.o 5eorpa.u rpe6a 
vt3BPWIIITI!I npe no'-ieTKa 614JlO r<aKBIIIX pa.Qosa 111 npe.Qy3eTIII cse norpe6r-~e 111 o.QrosapaJYhe Mepe 
npeAocrpo>KHOCT\11 KaKo He 6111, Ha 6111110 KOJIII Ha4111H, AOWno AO yrpo)l(aBat-ba MexaHit14Ke cra6~~tnHoerlll. 
T€XHI!t4K€ 14CnpaBHOCTii1 npe.QM€THV1X 06jeKaTa: 

14. Aa noAHOCJ.11lal! 3aXTesa CHOCV1 cse rpowKose eeeHryanHor owrehetba HaWIIIX nOA3eMH111X Ka6noscK1--1X 
BOAOBa 1t1 nocTojefiYIX eHepreTCkiiiX o6jeKaTa. HacraniiiX Hena>KI-bOM V13BOf}aYa paAOBa ¥111111 
H€nOWTOB81-b€M OSVIX YC110Ba. 

Oelll yc110BV1 ee VI3AaJY pa.Q1!1 1113pa,D.e nnaHa reHepanHe peryna4Kje Jby6oeHja VI y Apyry espxy ce He Mary 
K0p111CTVITI!1. 

C nowroeat-beM, 

Aocraavn!.-1. 
A.Qpecary 

- ,[\l!lpetcropy OrpaHKa EA no3HIIIL!8 
- ApX1!1Bt.1 
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YcnoBM 33 noTpe6e M3p3,qe ni13H3 reHep311He peryn3~Mje Jby6oBMj3 

Ha ocHoey eawer 3axresa 6poj 296704/3 OA 21.10.2021. rOA111He, KOjll1 je KOA Hac 3aeeAeH AaHa 
25.10.2021. roA111He noA 6pojeM ACE 48821, 111 AOcraefbeHe AOKyMeHTal..llo1je Marp1o1Lla nrP ca 
nocrojelilf1M crafbeM e.neKrpoeHeprercKe Mpe>Ke, Marp111L.IY nrPa, Kao 111 reKcT n.naHa y nanlo1pHOM 111 
e.neKTpOHCKOM o6.n1o1Ky) , o6aeewraeaMo sac Aa ce rpaca Aa.neKOBOAa: 

110 kV 6p. 1176 TC Jby6oe1o1ja - TC Kpynafb, 

Koj1o1 je y e.nacHII1wrey "E.neKTpoMpe>Ka Cp61o1je" A. ,0,., jeAHif1M ceoj1o1M Ae.noM yKpwra ca o6yxsaroM 
npeAMeTHe 1113MeHe 1o1 AOnyHe n.naHa, AOK ce y HenocpeAHOj 6.nii13111HII1 o6yxsara npeAMeTHe 1113MeHe 111 
AOnyHe n.naHa Ha.na3111 ,O,B 220 kV 6p. 209/1 TC 6aj1o1Ha 6awra- TC CpeMcKa M1o1rpoB111L1a 2 (c1o1ryal..l111jy 
AOCTaBJbaMO y np1o1.nory). 

npeMa n.naHy Lo1HBeCTLo1L.l111ja Lo1 n.naHy pa3soja npeHOCHOr Clo1CTeMa 3a neplo10A OA 2021. rOAif1He AO 
2030. roALo1He n.naHLo1paHa je lf13rpaAI-ba ,O,B 110 kV TC Jby6oe1o1ja - TC Cpe6peHII1L.la (61o1X). C111ryal..l1o1jy 
rpace ,O,B AOCTaBJbaMo y np1o1.nory 

C o63Lo1pOM Ha rope noMeHyre OKO.nHOCTLo1 o6asewrasaMo sac Aa je csaKa rpaAfba 1o1cnoA 111.n1o1 y 
6.nlo131f1Hif1 Aa.neKOBOAa yc.noefbeHa: 
,3aKOHOM o eHepreTio1Lllo1" (,C.n. r.naCHII1K PC", 6p. 145/2014, 95/2018- AP· 3aKOH 1o1 40/2021 ), 
,3aKoHoM o n.naHLo1pa!-by 1o1 lf13rpaAfblf1" (,C.n. r.nacHif1K PC", 6p. 72/2009, 81 /2009- 1o1cnp. , 64/2010- OA.nyKa 

YC, 24/2011, 121/2012,42/2013- OA.nyKa YC, 50/2013- OA.nyKa YC Lo198/2013- OA.nyKa YC, 132/2014, 
145/2014, 1o1 83/201883/2018, 31/2019, 37/2019- AP· 3aKoH 1o1 9/2020), 
,npaslo1.nHLo1KOM 0 TeXHLo1~Kio1M HOpMaTII1Bio1Ma 3a 1113rpaA!-bY HaA3eMHLo1X e.neKTpOeHepreTCKLo1X BOAOBa 
Ha31f1BHor HanoHa OA 1 kV AO 400 kV" (,C.n . .n1o1cr C<l>PJ" 6poj 651113 1988. roA. ; ,C.n . .n111cr CPJ" 6poj 18 lf13 
1992. roA.), 
,npaBII1.nHII1KOM 0 TeXHII1~Kio1M HOpMaTLo1Bio1Ma 3a e.neKTpOeHepreTCKa nocrpojefba Ha3Lo1BHOr HanoHa Lo13HaA 
1000 V" (,C.n . .n1o1cr C<t>PJ" 6poj 4/74), 
,npaBLo1.nHLo1KOM 0 TeXHLo1~Kio1M HOpMaTLo1Bio1Ma 3a y3eMJbefba e.neKTpOeHepreTCKLo1X nOCTpOjefba Ha3111BHOr 
HanoHa 1113HaA 1000 V" (,C.n . .n111cr CPJ" 6poj 61/95), 
,3aKOHOM o 3awTif1Tif1 OA HejoHif13yjylilf1x 3pa~efba" (,C.n. r.nacHLo1K PC" 6poj 36/2009) ca np1o1naAajyli1o1M 
npaslo1.nH111L.llo1Ma, OA KOjii1X noce6HO 1113ABajaMO: ,npasll1.nHII1K 0 rpaHLo1l.laMa ·HejOHLo13yjyflii1M 3pa~efbii1Ma" 
(,C.n. r.naCHLo1K PC" ' 6p. 1 04/2009) Lo1 ,npaslo1.nHLo1K 0 Lo13BOplo1Ma HejOHLo13yjyflii1X 3pa~efba OA noce6Hor 
lf1HTepeca, epcraMa 1113Bopa, Ha~Lo1HY 1o1 neplo10AY l-bll1xosor lf1Cnlf1TII1Bafba" (,C.n. r.nacHII1K PC", 6p. 1 04/2009), 
,SRPS N. C0.1 05 TexHif1~Kif1M yc.noe1o1Ma 3awr1o1re nOA3eMHLo1X Mera.nHII1X l.leBOBOAa OA yTif1L.laja 
e.neKTpoeHeprercKif1X nocrpojefba" (,C.n . .n111cr C<l>PJ" 6poj 68/86), 
,SRPS N.C0.1 01 - 3awrlf1TOM re.neKOMYHLo1Kal..llo10HLo1X nocrpojel-ba OA yr111Llaja e.neKTpoeHepreTCKif1X 
nocrpojefba - 3awTLo1Ta OA onacHocrlo1", 
,SRPS N.C0.1 02 - 3awrlf1TOM re.neKOMYHLo1Kal..lii10Hif1X nocrpojefba OA YTif1L.laja e.neKTpoeHepreTCKif1X 
nocrpojefba - 3aWTLo1Ta OA CMeTfblo1" (C.n . .nlo1CT C<l>PJ 6poj 68/86), Kao Lo1 
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,SRPS N. C0.1 04 - 3awn1Ta reneKOMYHI!'IKaL!II'IOHII'IX nocrpojel-ba OA YTII'IL!aja eneKTpoeHeprerCKII'IX 
nocrpojel-ba - YBof]el-be reneKOMYHI!'IKaL!II'IOHII'IX BOAOBa y eneKTpoeHeprercKa nocrpojel-ba" (Cn. n111cr 
C<t>PJ 6poj 49/83). 

Y cnyYajy rpaAI-be l!'lcnoA 11'1!111'1 y 6nii'I311'1HII'I AaneKOBOAa, norpe6Ha je camacHocr EMC A.JJ. npl!'ll.feMy 
Ba>Ke cneAelill'l ycnoBII'I: 

CamacHocr 6111 ce Aana Ha Ena6opar KOjll'l lllHBeCTII'ITOp nnaHII'IpaHI!'IX o6jeKara rpe6a Aa 
o6e36eAII'I, y KOMe je AaT ra4aH OAHOc AaneKoBOAa 111 o6jeKara Yll'lja je lf13rpaAI-ba nnaHI!'IpaHa, y3 
3aAOBOJbel-be rope noMeHyTII'IX npon111ca 111 3aKoHa 111 lf1CTI!1 MO>Ke 1!13paAII'ITif1 npojeKTHa opraHif13aL!If1ja 
Koja je oBnawlieHa 3a re nocnoBe. TpowKOBII'I 1!'13paAe Ena6opara naAajy y L!enocrl!'l Ha reper 
lllHBeCTII'ITOpa nnaH1!1paHI!1X 06jeKaTa. 
npii'IIlii'IKOM 1!13paAe Ena6opara npopal.fyHe C1!1rypHOCHif1X Blf1Cif1Ha 1;1 YAaJbeHOCTII'I ypaAII'ITII'I 3a 
reMneparypy npoBOAHII'IKa OA +80°C, 3a cnyYaj Aa nocroje HaA3eMHif1 Aenosl!'l, y CKilaAy ca 
rexHII'II.fKII'IM ynyrcrsoM TY-,QB-04. 3a 1!13paAy Ena6opara Kopii'ICTII'ITII'I noAaTKe 11'13 npojeKTHe 
AOKyMeHTaL!I!'Ije AaneKOBOAa KOje BaM Ha 3aXTeB AOCTaBJbaMO, KaO 11'1 nOAaTKe A061!'1jeHe Ha repeHy 
reOAeTCKII'IM CHI!'IMal-beM KOjll'l ce o6aBJbajy 0 TpOWKY 111HBeCTI!1TOpa nnaHI!'IpaHI!'IX o6jeKaTa. 
Ena6opaT AOCTaBII'ITII'I y MII'IHII'IManHO Tpll'l npi!'IMepKa (ABa npii'IMepKa OCTajy y TpajHOM BilaCHII'IWTBY 
EMC A.JJ.), Kao 11'1 y Alf1rii'ITanHoj cpopM1!1. 
Y Ena6opary npi!'IKa3aTI!'I eseHryanHe paAOBe KOjll'l cy norpe6HI!'I Aa 6111 ce Mef]yco6Hif1 OAHOC 
ycKnaAII'IO ca nponii'ICII'IMa. 

Y CKilaAy ca YnaHoM 218. 3aKoHa o eHepreTII'IL!II'I (,Cn. macHI!'IK PC", 6p. 145/2014, 95/2018- AP· 
3aKOH 11'1 40/2021) o6asewrasaMo sac Aa 3aWTII'ITHII'I nojac AaneKOBOAa lf13HOCII'I 25 m ca o6e crpaHe 
AaneKOBOAa HanOHCKOr HII'IBOa 110 kV OA Kpajl-ber cpa3HOr npOBOAHII'IKa. 

npeTXOAHO HaBeAeHII'I ycnOBII'I Ba>Ke npii'IIlii'IKOM V13paAe Ena6opara 0 MoryliHOCTI!'IMa rpaAI-be 
nnaHI!'IpaHI!'IX o6jeKara y 3aWTif1THOM nojacy AaneKOBOAa, np111 l.feMy je norpe6Ho: 

1) YL!pTaTI!'I nono>Kaje nnaHI!'IpaHe II'IHcppacrpyKType y OAHocy Ha AaneKOBOAe 111 npoBepi!'ITII'I 1-bii'IXOB 
OAHOC 111 ycKnaf]eHOCT y CKilaAy ca rope HaBeAeHII'IM ycnOBif1Malf1 3aKOHCKO TeXHII'II.fKOM 
perynaTI!'IBOM, 111 AaTI!'I 3aKJby4aK Aa nll'l je II'ICnowrosaHo 3axresaHo ca eBeHryanHII'IM npeAnoroM 
Mepa Ja ycKnaf]1!1Bal-be. 
Y 30HaMa noBeliaHe oceTJblf1BOCTif1 Ena6oparoM Mopajy 6111Tif1 npopaYyHare 111 speAHOCTII'I Hll'lsoa 
eneKTpoMarHeTHOr noJba 111 1!13spweHa nposepa 1-bii'IXOBe ycKnaf]eHOCTII'I ca 3aKOHCKOM 
perynaTII'IBOM. no lf13rpaAtblf1 o6jeKTa (npe A061!1jatba ynorpe6He A03Bone) norpe6Ho je Aa 
111HsecTII'ITop o6jeKTa AOCTaBII'I A,[\. ,EneKTpoMpe>Ka Cp6111je" 11'13Bewraj o nps1!1M lf1Cnlf1Tif1Bal-blf1Ma 
jaYII'IHe eneKTpii'IYHor noJba 111 MarHeTHe lf1HAYKL!If1je OA crpaHe oBnawlieHe na6oparop111je (npasHor 
Ilii'IL!a) 3a 11'1Cnlf1Tif1Batbe HejoHI!'I3yjelier 3pa4el-ba Koja je OBnawlieHa OA crpaHe HaAne>KHor 
MII'IHII'ICTapcrBa, 41!1Me 6111 ce AOAaTHO npoBep111n111 pe3ynrar111 A061!1jeHI!1 npopaYyHoM y 
Ena6opary, OAHOCHO Aa Illl'l je 3aAOBOJbeH l.filaH 5 ,npaBII'IIlHII'IK 0 rpaHI!'IL!aMa HejOHII'I3yjylilf1M 
3pa4etblf1Ma" (,Cn. rnaCHII'IK PC", 6p. 104/2009). 

2) AHanlf131!1parll'l II'IHAYKTII'IBHII'I 111 ranBaHCKII'I yTII'IL!aj Ha noreHL!II'IjanHe nnaHI!'IpaHe o6jeKTe OA 
eneKTponpoBOAHOr Marepl!'ljana. 

3) AHai11!'131!'1paTI!'I II'IHAYKTII'IBHII'I YTII'IL!aj Ha noTeHL!II'IjanHe nnaH1!1paHe TeneKOMYHI!'IKaL!II'IOHe BOAOBe 
(HeMa norpe6e Aa ce paAII'I y cnyYajy Aa ce KOpll'lcre OnTif14Kif1 Ka6nos111). 

HanoMeHa: Ena6oparoM Mopa 61!'1TII'I o6paf]eHa lf13rpaAI-ba KOMnnerHe 1!1HcppacrpyKType UaBHe 
pacBeTe, cao6paliajHif1L!a, BOAOBOA 111 KaHai11!13aL!If1ja, TOnnOBOAII'I, Alf1CTpl!'l6yTII'IBHa Mpe>Ka, 
o3enel-baBatbe 111 AP.). TaKof]e je HeonXOAHO Aa ce y ena6opary Ae¢11'1Hif1WY 6e36eAHOCHe Mepe 
np1!1nlf1KOM 11'13Bof]el-ba paAOBa 111 eKcnnoaTaL!II'Ije o6jeKara. 

Y 6ni!'I311'1Hif1 AaneKOBOAa, a BaH 3aWTII'ITHOr nojaca, norpe6HO je pa3MOTp1!1TII'I MOryliHOCT rpaAtbe 
nnaHI!'IpaHI!'IX o6jeKara y 3aBI!1CHOCTif1 OA II'IHAYKTII'IBHor YTII'IL!aja Ha: 



- noreHL..II!IjanHe nnaHI!IpaHe o6jeKTe OA eneKTponpoBOAHOr Marep111jana 111 
- noreHL..II!IjanHe nnaHI!IpaHe reneKOMYHI!IKal...II!IOHe BOAOBe (HeMa norpe6e Aa ce paAI!I y cny4ajy 

Aa ce KOpi!ICTe OnTI!I4Kiil Ka6nOBiil). 
npeABIIIAeTI!I Mepe nonyr concrBeHI!IX 111 KoneKTIIIBHIIIX cpeACTaBa 3awr111re, ranBaHCKI!IX yMeraKa 

4111jl!l je 1!130nawl!loHI!I HI!IBO BI!IWI!I OA rpaHIII4HI!IX epeAHOCTI!I YTIIIL..Iaja, 1113onoeatt.e HaA3eMHI!IX AenoBa 
nnaCTI!I4HI!IM OMOTa4111Ma Ill Cnlii4HO. 

YKOni!IKO nOCTOje MeTanHIII l...leBOBOAiil, y 3aBI!ICHOCTI!I OA HaCeibeHOCTI!I nOAPY4ja, norpe6HO je 
aHanl!l31!1parlil I!IHAYKTIIIBHIII YTIIIL..Iaj Ha MaKCIIIManHoj YAaibeHOCTI!I AO 1000 m OA oce AaneKOBOAa. 
VlHAYKTIIIBHiil YTIIIL..Iaj, y 3aBIIICHOCTiil OA cnel...llilcplii4He OTnOpHOCTiil ma Ill HaCeibeHOCTI!I nOAPY4ja, norpe6HO 
je aHanl!l31!1parl!l Ha MaKCI!IManHoj YAaibeHOCTI!I AO 3000 m OA oce AaneKOBOAa, y cny4ajy rpaAtt.e 
TeneKOMYHIIIKal...IIIIOHI!IX BOAOBa. 

Y cny4ajy Aa ce 1113 Ena6opara yTBPAiil KOnlil3111ja AaneKOBOAa 111 nnaHI!IpaHIIIX o6jeKara ca 
nparelioM I!IHcppacrpyKTypoM 111 yKoni!IKO ce YTBPAIII jaBHIII (onwr111) I!IHTepec nnaHI!IpaHor o6jeKTa 111 
AOCTaBI!I Haner Mepa 3a lii3MeWTal-be (peKOHCTPYKL..IIIIjy lilnlil aAanTal...lllljy) OA CTpaHe HaAne)f(HI!IX opraHa, 
norpe6Ho je Aa ce: 

np111crynlil cKJlanatt.y YroBopa o nocnoBHo-rexHI!I4Koj capaAtt.lil paAIII peryn111catt.a Mef]yco6HIIIX 
npaBa 111 o6aBe3a 1!13Mef]y "EneKTpoMpe)f(a Cp6111je" A. ,0,. 111 CBI!IX peneBaHTHI!IX npaBHI!IX cy6jeKara 
y peanlil3al...lllljlll npojeKTa aAanraw111je 111n111 peKOHCTPYKL..IIIIje AaneKOBOAa, y cKJlaAy ca ,3aKOHOM o 
eHepreTI!Il...llil" (,Cn. rnacHI!IK PC", 6p. 145/2014, 95/2018- AP· 3aKOH 111 40/2021) 111 ,3aKOHOM o 
nnaHI!Ipatt.y 111 1!13rpaAtt.lil" (,Cn. rnacHI!IK PC" 6poj 72/2009, 81/2009-l!lcnpaBKa, 64/2010-oAnyKa 
YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013-oAnyKa YC 111 50/2013-0AnyKa YC, 98/2013-0AnyKa YC, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- AP· 3aKoH 111 9/2020). 
0 rpowKy VlHBeCTI!ITopa nnaHI!IpaHI!IX o6jeKara, a Ha 6a31!1 npojeKTIIIX 3aAaraKa ycBojeHIIIX Ha 
Crpy4HOM naHeny 3a npojeKTHO rexHI!I4KY AOKyMeHTal...lllljy "EneKTpoMpe)f(a Cp6111je" A. ,0,. , ypaAI!I 
TeXHI!I4Ka AOKyMeHTal...llllja 3a aAanTal...lllljy l!lnlil peKOHCTPYKL..IIIIjy Ill AOCTaBI!I "EneKTpOMpe)f(a Cp6111je" 
A. ,0,. Ha carnaCHOCT. 
0 TpOWKY VlHBeCTI!ITOpa nnaHI!IpaHI!IX o6jeKaTa, eBeHTyanHa aAanTal...ll!lja lilnlil peKOHCTPYKL..II!Ija 
AaneKOBOAa (OAHOCHO OTKJlatt.att.e CBI!IX KOnlil31!1ja KOHCTaTOBaHI!IX Ena6opaTOM) 1!13BpWI!I npe 
no4eTKa 6111n0 KaKBI!IX paAOBa Ha nnaHI!IpaHI!IM o6jeKTIIIMa y HenocpeAHOj 6nlii31!1Hiil AaneKOBOAa. 
npe no4erKa 6111no KaKBI!IX paAOBa y 6ni!I31!1Hiil AaneKOBOAa o roMe o6aBecre npeACTaBHIIIL..IIil 
"EneKTpoMpe)f(a Cp6111je" A. ,0,. 

Hawa npenopyKa je Aa ce 6111no KOjlil o6jeKaT, nnaHI!Ipa BaH 3aWTIIITHor nojaca AaneKOBOAa KaKo 
6111 ce 1!136erna 1!13paAa Ena6opara o MoryliHOCTIIIMa rpaAtt.e nnaHIIIpaHIIIX o6jeKara y 3aWTI!ITHOM nojacy 
AaneKOBOAa 111 eBeHryanHa aAanraw111ja 111n111 peKoHCTPYKL..IIIIja AaneKOBOAa. TaKof]e, Hawa npenopyKa je 111 
Aa MI!IHI!IManHo pacrojatt.e nnaHI!IpaHif1X o6jeKara, nparelie 1.1HcppacrpyKType 1.1 I!IHcranawl!lja, OA 61.1no Kor 
Aena cry6a AaneKOBOAa 6yAe 12 m, wro He I!ICKiby4yje norpe6y 3a Ena6oparoM. 

Ocran111 onwr111 rexHI!I4Kiil ycnoBI!I : 
nplilnlf1KOM 1!13BOT]ett.a paAOBa Kao 1.1 KaCHif1je np1.1nlf1KOM eKcnnoar aw1.1je nnaH1.1paHI!IX o6jeKara, 
BOAif1Tif1 pa4yHa Aa ce He HapyWif1 C1.1rypHOCHa YAaibeHOCT OA 5 m y OAHOCy Ha npOBOAHI!IKe 
AaneKOBOAa HanOHCKOr Hlf1BOa 110 kV. 
VlcnOA lf1 y 6nlf131f1Hiil AaneKOBOAa He CaAI!ITif1 Blf1COKO ApBelie KOje ce CBOjlf1M paCTOM MO)f(e 
np1.16nlf1)f(lf1Tif1 Ha Mal-be OA 5 m y OAHOCY Ha npOBOAHif1Ke AaneKOBOAa HanOHCKOr Hlf1BOa 11 0 kV, 
Kao 111 y cny4ajy naAa APBera. 
3a6patt.eHo je KOplilwliett.e npcKanlf1l...la 111 BOAe y Mna3y 3a 3anlf1Batt.e yKonlf1KO nocroj111 MoryliHOCT 
Aa ce Mna3 BOAe np1.16nlf1)f(l!l Ha Matt.e OA 5 m OA npOBOAHif1Ka AaneKOBOAa HanOHCKOr Hill BOa 110 
kV. 
3a6patt.eHo je cK11aAif1WTett.e naKo 3anaiblf1Bor Marep1.1jana y 3aWTif1THOM nojacy AaneKOBOAa. 



nplt1KibY4Ke lt13secTit1 noA3eMHO y c11y4ajy yKpwTal-ba ca Aa11eKOBOAOM. 
Hlt1CKOHanoHCKe, Te11ecpOHCKe np1t1KibY4Ke, nplt1KibY4Ke Ha Ka6110BCKY Te11eBit131t1jy 1t1 Apyre 
nplt1KibY4Ke lt13Becn1 nOA3eMHO y c11y4ajy yKpwTafba ca Aa11eKOBOAOM. 
nplr1111t1KOM lt13BOf)efba 61.1110 KaKBit1X rpaf)eBit1HCKit1X paAOBa, Hlt1Be11al..llt1je TepeHa, 3eMibaHir1X 
paAOBa 1t1 lt1CKOna y 6111r131t1Hit1 Aa11eKOBOAa, Hlt1 Ha K~lr1 Ha41t1H Ce He CMe yrp031t1Tit1 CTaTit14Ka 
CTa61t111HOCT CTy6osa Aa11eKOBOAa. TepeH lt1CnOA Aa11eKOBOAa lt1 OKO CTy6osa Aa11eKOBOAa ce He 
CMe HaCir1naTit1. 
Cse MeTa11He lr1HCTa11al..llr1je (e11eKTpO-It1HCTa11al..llr1je, rpejal-be 111 c11.) 111 APYrlr1 MeTa11Hit1 Ae110Bit1 
(orpaAe lr1 C11.) MOpajy Aa 6YAY nponlt1CHO y3eMibeHir1. Hap041t1TO B0Ait1Tit1 pa4yHa 0 lt13jeAHa4efby 
noTeHL.llt1ja11a. 
,[l,e110Bit1 l..leBOBOAa Kp03 KOje ce lt1CnywTa cp11Yir1A MOpajy 61t1Tir1 YAaibeHit1 HajMatt.e 30 m OA 
Hajlt1cTypeHit1jlt1x Ae11osa Aa11eKOBOAa noA HanoHoM. 

Yo61t14ajeHa je npaKca Aa ce y nocTOjefllt1M KOP1t1AOP1t1Ma Aa.neKOBOAa Mory lt13BOA1t1Tit1 caHal..llr1je, 
aAanTal..llt1je 1t1 peKOHCTPYKL.llt1je, aKO TO y 6yAyflHOCTit1 36or noTpe6a lr1HTepBeHL.llt1ja 1t1 peBit1Ta111r13al..llt1ja 
e11eKTpOeHepreTCKOr Clt1CTeMa 6yAe HeOnXOAHO, a He MO>Ke 61r1Tit1 cameAaHO y OBOM 4acy. 

Ba>KHOCT npeAMeTHit1X yc11osa je ABe rOA1t1He OA AaTyMa 1r13AaBal-ba 111111.1 Kpafle yK0111t1KO AOf)e AO 
npoMeHe 3aKOHCKit1X pery11aT1t1Ba 1r1 npon111ca. HaKOH lr1CTeKa osor poKa nOAHOCit111al..l 3aXTesa je AY>KaH Aa 
Tpa>Kit1 06HOBY Ba>KHOCTir1 lt1CTit1X. 

3a csa AOAaTHa o6jawl-bett.a MO>KeTe ce o6paTit1Tit1 CeKTopy 3a aHa111t13Y CTatt.a e11eMeHaTa 
npeHOCHOr Clt1CTeMa, ,O,It1peKL.llt1ja 3a aceT MeHal,JMeHT, Y111t1l..la sojBOAe CTene 412, 11000 6eorpaA 1r1 
CTecpaHy Map111ny Ha Te11. 011/3957-244 111 )!(apKy ToM1r1fly Ha Te11. 011 /3957-344. 

C nOWTOBatt.eM, 
v13BpWHit1 A1r1peKTop 3a npeHOC 

_ e11eKTplt14He eHeprlt1je 
....-:: --,.4~-rso .. err~K"i?:' a ~'? 

· 0~0 ~KO 
.~ ~ >} 
\ s ~ 0 1 
, o~ m c,?>; 

Kon111je AOCTaBit1Tir1: "~~>- sc .~(..:-:~ 
- IIIHsecTit1l..llt1je 111 pa3soj, ,O,It1peKL.llt1ja 3a pa3soj, CeKTop--3 PA · :#ffeHocHor clt1cTeMa 
- IIIHseCTir1l..llt1je 111 pa3soj, ,0,1!1peKL.ll-1ja 3a pa3soj, CeKTop 3a TeXHit14KO-TeXH0110WKI-1 pa3soj I-11-1HBecTit1l..li-10Hir1 
n11aH 
- npeHoc e11eKTplt14He eHeprlt1je, ,O,It1peKL.llt1ja 3a OAp>Kasatt.e npeHocHor Clt1CTeMa, Perlt1oHa11Hit1 LleHTap 
OAP>Kasatt.a E>eorpaA 
- npeHoc e11eKTp1!14He eHeprlr1je, ,lJ,It1peKL.llt1ja 3a aceT MeHal,JMeHT, CeKTop 3a aHa111t13Y cTatt.a e11eMeHaTa 
npeHOCHOr Clt1CTeMa, C11y>K6a 3a 1!1Cnlt1Tir1Batt.e 1t1 aHa111t13Y CTatt.a e11eMeHaTa Blo1COKOHanOHCKio1X BOAOBa 
,O,pyr~--1 op1.1r111Ha11: 
- Apx1.1sa 
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Peny6JJnKa Cp6uja 
MHHHCTAPCTBO YHYTPAIIIIhHX TIOCJIOBA 
~HPEKI(HJA llOJIHI(HJE 
Ynpasa rpauuque noJJnn:uje 
03.5.11 6poj: 28-30/22 
09.02.2022. fO,ZJJIHe 
Eeorpa.n., Eyn. M. I1ymma 6p.2 
TeJI. 011/274-0000, JIOK. 405-84 
,[(r 

JABHO llPE~Y3EnE HH<DPACTPYKTYPA IIIAJ>Al( 
CeKTop Ja HJrpa)J.u.y 
CJJy:~~~:6a Ja npocTopuo u yp6auncTH'IKO nJJauupalhe 

Kapal)opl)esa 27 
15000 JJJa6an: 

IIPE~MET: ,[(oCTaBa rro.n.aTaKa o.n. 3Haqaja 3a H3pa.n.y ITmrna reHeparrHe perymti(Hje 3a HaceJbeHo 
MeCTO J1y60BHja 

BE3A: Bam .norrHc 6poj: 63-04/ 1 o.n. 11.01.2022. ro.nHHe. 

f10BO)J.OM Barner )J.OIIHCa, 6poja H )J.aTyMa H3 Be3e, KOjH ce O)J.HOCH Ha )J.OCTaBy IIO)J.aTaKa 0,[( 3Haqaja 
3a ITrraH reHeparrHe peryrrau;Hje 3a HaceJbeHo MecTo J1y6osHja, o6aneiiiTaBaMO sac .na YrrpaBa 
rpaHHqHe rrorrHu;Hje, ca acrreKTa H>eHe Ha)J.Jie)KHOCTH, HeMa rroce6HHX ycrrosa 3a rrrraHHpaH>e H 
ypeljeH>e rrpocTOpa no Hase.neHOM ITrraHy. 



Peny6JiuKa Cp6uja 
MHHHCT APCTBO cDHHAHCHJA 

YIIP ABA IJ,APHHA 
CeKTOp 3a <PHHaHCHjcKe, HHBeCTHI.lHOHe 

H rrprume IIOCJIOBe 
148-15-351-01-3/4/2022 

09.02.2022. fO,llHHe 

lieorpaA 
,llB 

ffi"HHcDPACTPYKTYP A IIIAliAIJ," 
Ce~crop Ja HlrpaAILY 

Cny:3C6a Ja yp6aaoJaM n npocTopao nJiaaupalbe 

Y JI. Kapaljopljesa 6p.27 
15000 ffia6ag 

IlpeAMeT: )l;ocTaBJLaJLe noAaTaKa OA JHa-raja Ja n1paAY IIJiaHa reaepuae peryJiaQnje 
Jby6osuja 

Y Be3H TpiDKeHOr 3axTeBa 3a ,llOCTaB.JMlH.e CarJiaCHOCTH, npHMe,ll6H, KOMeHTapa H 

cyrecTHja Ha IlrraH reHepaJIHe peryrranHje 3a Hace.JDeHo Mecm Jby6osHja, o6asemTasaMo sac 
crre,llehe: 

Yrrpasa u;apHHa je Ha ocHosy carrracHOCTH u;apHHapHHn;e Illa6an carrracHa ca 
,llOCTaB.JDeHOM TeXHH'IKOM ,llOKYMeHTailHj OM. 

IlpHrror: CarrracHocT u;apHHapHHn;e Illa6an 0111 6poj ,[(-384/2 O.ll 28.02.2022. ro,llHHe 

,[(OCTaBHTH: JiHpOy ,llHpeKTOpa 

HPEKTOPA 
.,.,_.~.61,\o O)l;ElbEILA 

~4~ \~ 
Tpi.Ji - JipKHii 



PEDYEJU1KA CPI>11JA 
MI1H11CTAPCTBO <l>YIHAHCI1JA 

YflPABA QAPHHA 
QAPHHAPHHI.J;A UIAGAI.J; 

01/1 6poj ~- 384/2 
)J,aTyM: 28.01.2022. fOJ].HHe. 

IUAGAI( 
EeozpaocKu nym 66 

rP 

YflPABA I(APHHA 

CEKTOPY 3A <l>HHAHC.HJCKE, 11HBECT11L{I10HE 11 OPABHE nOCJJOBE 

GEOrPAll 
Ey/1.3. nun~uha 155a 

flPE~MET: )J,ocTasa OArosopa Ha 113pa.11.y OnaHa reHepanHe perynau11je J1y6os~ja. 
BE3A: saw aKT 6poj 148-15-351-01-3/2/2022 0.11. 24.01.2022. ro.11.11He. 

Ha ocHosy sawer aKTa no rope HaBeJ].eHoM 6pojy 11 AOCTaBJbeHor 3aXresa Jn 
, 11H<!>paCTPYKTypa Wa6au"(I..IJl. ca MaTepHjanoM HHje Jl.OCTaBJbeH), a y se3H nnaHa reHepanHe 
perynauHje Jby6osHja, Kao 11 H3jawlhelha l..{11 Jhy6osHja, a y OKBMPY HaJ].Jie)f(HOCTH UapHHapH11Ue 
Wa6au no osoM ni1Talhy, osor n}'Ta sac MO)f(eMo o6asecTHTH .11.a HeMaMo npHMeA6H, HHTH 
cyreCTHja, a KOje 611 ce OJ].HOCHJle Ha J].OCTaBJbeHH MaTepHjaJJ. 



Darko Vukasinovic 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

Postovani, 

Sabac Carinarnica 
3 February, 2022 11 :48 
Tanjuska Kale; Darko Vukasinovic 
FW: Ljubovija 
PGR Ljubovija-ERJU.7z 

prim iii smo Vas materijal u vezi Ljubovije, te nakon u vida u isti ovog puta potvrdujemo nas odgovor 01/ 1 broj D-384/ 2 od 28.01.2022. godine. 

Srdacan pozdrav. 

From: Goran Rakic 

Sent: 3 February, 2022 11:09 AM 
To: Sabac Carinarnica <carinarnica.sabac@carina.rs> 
Subject: FW: Ljubovija 

From: Tanjuska Kale 
Sent: Thursday, February 3, 2022 11:07 AM 

To: Goran Rakic <rakicg@carina.rs> 
Subject: FW: Ljubovija 

1 



Peny6JinKa Cp6uja 
MHHHCT APCTBO 3)I;P ABJhA 
CeKTop 3a HHCDCKUHjCKe DOCJIOBC 
O~eJLelbe 3a caunTapll)' nucneKu.njy 

O~ceK 3a caHHTapuu ua)1;3op 
lipoj: 530-351-2/2022-10 

)I;aryM: 17.1.2022.r. 
IIIAliAI( 

JABHO DPE)J:Y3E11E ,~HH<I>PACTPYKTYPA" IIIAliAI.J; 

III Ali AU 
Y JI. Kapaljopljeaa 6p. 27 

IIPE,l(MET: 06asemTeiLe 

Ha ocuosy 'IJI. 16. 3aKoHa o caunTapuoM ua~3opy (,CJI.rJiaCHHK PC", 6p. 125/2004), 
nocrynajyliu no 3aXTCBY 6poj: 63-04/7 O,n: 11.1.2022.rO)J;HHC, KOjH je no~HCJIO JaBHO 
npe~y3elie ,liHfJlpaCTPYKTYPa" llla6au. 113 lllanu.a, no OBJiamlielby- O~JIYUH CKYnmTHHe 
OnmTnHe Jhy6oauja 6p.06-48112020-03 t(OHeToj ua ce)J;HHU.H ,~J;aua 31.12.2020.ro~uue, a 
KOjHM 3aXTCBOM je TpiDKCHO ~a MHHHCTapCTBO 3~paBJba, CeKTOp 3a HHCnCKIJ,HjCKC DOCJIOBC, 
O~eJLeihe 3a caunTapll)' uucneKunjy, O;~ceK 3a camiTapuu ua,~J;3op 3a Ma'IBancKH ynpaauu 
oKpyr llla6au ,li;OCTaBH no~aTKe o~ 3Ha~u!.ia 3a H3pa,ll;y IIJiaua reuepaJine peryJiauuje 3a 
KaTacrapcKe onmTnne Jhy6oauja, JlolbKII, qHTJIYK u )I;olba liyKoauua, o6aaemTaBaTe ce 
cJie~elie : 

IIpnJIHKOM H3pa,~J;e IIJiana reuepaJinc peryJiauuje 3a KaTaCTapcKe onmTnue Jhy6oauja, 
JlOibHH, qHTJIYK H )I;olba liyKOBHIJ,a, HCOflXO,li;HO je DOCCOHY na~JLY nOCBCTHTH li3BOpumry 
ao~ocua6~eBalha ,rpa6oauua", Koje nocJiyje y cacTaay JKII ,CTau~ap~" Jhy6oauja, Kao u 
TIB. ,CTapoM H3BOpumry" KOje je y cacTaBy HCTOf' jaBHOf' npe,ll;y3elia H KOje ce Tpii)'THO He 
KopncTn, a Koje ce naJia3u y anysnoll)' p1~Ke Jhy6osulje, KaKo ue 6n ~omJio ~o mTeTuor 
YTHIJ,aja Ha 3,ll;paBCTBCH)' HCnpaBHOCT BO)J;C H3 HaBe~eHHX H3BOpHmTa, H THMC Ha 3,ll;paBJbC 
CTaHOBHHKa HaBC)J;CHHX H OCTaJIHX KaTaCTapCKHX OnWTHHa KOje BO~y 3a nulie ~HCTpn6yupa 
JKII ,CTaH,ll;ap.ll:" Jhy6oauja. 

Cae uaae~euo je y CKJia~ ca o~pe~o:iMa H3 'IJI. 3. cTaB 1 Ta'IKa 5) 3aKoHa o nJiaunpalhy 
H n3rpa~lhH (,CJI. rJiacunK PC", 6p. 98/2013 - YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 3112019, 
37/2019- ,ll;p.3aKon, 9/2020 i 52/2021), u ~~JI. 27, 28 u 29. IIpaBHJIHHKa o na'IHH)' o~peljnBalba 
u o~p~asalha 3ona cauHTapue 3amTnTe rnaopumTa ao~ocua6~eBalha (,CJI.rJiacnnK PC", 
6p. 92/2008). 



./ 
Peny6n11Ka Cp611ja 
3ABO,ll; 3A 3AlliTIITY IIPIIPO.L(E CPEIIJE 
HOBJil BEOfPA.LJ:, JanaHcKa 6p. 35 
Ten: +381 1112093-802; 2093-803; 
<l>aKC: + 381 1112093-867 

Jap···· ... ·~ 

B•lf:lr ·· · · ·. · · ·· ·'3 . ' 

[ - r' ~cfo ---1) ~ 
2/. (J 2~ :J_02- 2. .. ,.f1,.. 

I.... ~ •• 

3aso.n. 3a 3awnny npHpo.n.e Cp6Hje, Eeorpa.n., yn. JanaHcKa 6p. 35, Ha ocHosy t.tnaHa 9. 3aKoHa 
o 3aWTHTH npHpo.n.e (,Cny)I<6eHH rnacHHI< PC", 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - HCnpasKa, 
14/2016, 95/2018-.n.pyrH 3aKOH H 71/2021) H l.JJTaHa 136. 3aKOHa 0 OnWTeM ynpaBHOM 
nocTynKy (,Cny)[(6eHH rnacHHK PC", 6p. 18/2016 11 95/2018 - ayTeHTH4HO TyMalleH.e), 
nocTynajynH no 3aXTesy 6p. 63-04/5 o.n. 11.01.2022. ro.n.HHe JasHor npe.n.y3ena 
I1H¢pacTpyKTypa Wa6au, yn. Kapaljopljesa 6p. 27, 3a H3.D.aBai-be ycnosa 3aWTHTe npHpo.n.e 3a 
113pa.n.y 11naHa reHepanHe perynau11je HaceJbeHor MeCTa Jby6os11ja, .n.aHa t/1- · 0.2 . 2022. 
ro.n.11He no.n. 03 6p. 021-81 I J_ .D.OHOCI1 

PElliEibE 

1. Y o6yxsaTy 11naHa reHepanHe perynauHje 3a HaceJbeHo MecTo Jby6osHja (.n.aJbe: HaupT 
11naHa), KojH ce pa.n.H Ha ocHosy O.n.nyKe o npHcTynaH.y H3pa.n.H 11naHa reHepanHe 
perynau11je 3a HaCeJbeHO MeCTO Jby60B11ja (,Cny)[(6eHH nHCT OnWTHHe Jby60BHja", 6p. 
32/2020) HeMa 3aWTHneHHX no.n.pyt.tja 3a Koje je cnpose.n.eH HJIH noKpeHyT noczynaK 
3awnne. PeKa .LJ:pHHa ca npHo6anHHM nojacoM y np11po.n.HoM H 6JTHCKo-npHpo.n.HoM cTaH.y 
je ei<OnOWKH KOpH.D.Op O.ll. MeljyHapO.D.HOr 3Hallaja y OKBHp eKOJIOWKe Mpe)[(e Peny6ni1Ke 
Cp611je, .n.oK ce peKa Jby6os111ja ca npe.n.eoHHM eneMeHTHMa H npHo6anHoM sereTaUHjoM 
HaJla3H yHyTap KyJITypHor npe.n.ena (nojaces11 3eJieHHJia, rpyne cTa6ana, noje.n.HHal.JHa 
CTa6na, KOWaHHUe, Melje, )1<11BHL(e 11 en.) 11 HMa ynory JIOKanHOr eKOJIOWKOr KOpH.D.Opa 
eKonowKe Mpe)Ke PC. Cxo.n.Ho TOMe, 113.n.aj y ce cne.n.enH ycnoBH 3aWTI1Te np11po.n.e: 

I) HaMeHy nospw11Ha o.n.pe.D.HTH y CKna.n.y ca noTpe6aMa, onwTHM 11HTepecoM 11 HaMeHaMa 
O.D.peljeHI1M 11poCTOpHHM nnaHOM On WTI1He Jby60BHja (,Clly)[(6eHI1 Jl i1CT OOWTI1He 
Jby60BI1ja", 6p. 4/12), KaO H MOrynHOCTI1Ma KOje npy)[(ajy npHpO.ll.HI1 H CTBOpeHI1 
l.JHHHOL(H, a y CKJla.D.y Ca nOCTaBJbeHHM L(HJbeBI1Ma 

2) 11pHllHKOM 113pa.n.e HaupTa 11naHa: 
• carne.n.an1 cse acneKTe npocTopa y U111bY ocTsap11Bal-ba JIOKMHHX noTpe6a 11 

HHTepeca H YTBP.D.HTH orpaHHt.tel-ba 11 MorynHOCTI1 3a ypeljeH.e; 
• ycarJlaCHTI1 npOCTOpHO - QlYHKUHOHaJIHY MaTpHUY nJiaHCKOr o6yxBaTa ca 

KanaUHTeTHMa cpe.D.11He; 
• OO.ll.11fll1 HHBO yp6aHI1TeTa 11 OMOryni1TH: aKTHBHpaH.e l1 CTaBJbal-be y QJYHKUHjy 

HeH3rpaljeHOr rpaljeBI1HCKOr 3eMJbi1WTa, paU110HaJlHO KOp11WneH.e pacnOJTO)J(HBOr 
3eMJbi1WHor cjJoH.n.a, ycnose 3a onpeMaH.e 11 ypeljeH.e npocTopa; 

3) J1p111l11KOM nnaHHpaH.a HaMeHe OOBpWHHa, 30HHpaTH QJYHKU110HaJlHO pa31IH'IHTe 
HaMeHe, rpynHCaTH KOMnaTH6HJIHe Ca.ll.p)[(aje 11 aKTHBHOCTH Ha rpaljeBI1HCKOM 
3eMJbHWTY 11 pa3.n.sojHTH QlYHKUHje, 30He 11 o6jeKTe KojH ce Meljyco6Ho yrpo)[(asajy 
o.n.peljHBal-heM HeOnXO.ll.HHX 3aWTHTHI1X paCTOjaH.a; 

4) 11poueHI1TI1 11 .n.ecjJI1HI1CaTI1 HOBe (peanHe) KanaU11TeTe y O.ll.HOCY Ha nOCTOjene y 
norne.n.y 11HcjJpacTpyKTypHe onpeMJbeHOCTI1 11 cTeneHa H3rpaljeHOCTI1 npocTopa. 
11apaMeTpe 3a 113rpa.n.l-hy np11naro.n.11T11 KanaUHTeTHMa npe.n.MeTHor no.n.pyt.tja 
npHpO.D.HHM Bpe.D.HOCTHMa 11 peaJIHHM MoryliHOCTI1Ma 3a HHQlpacTpyKTypHy 
onpeMJbeHOCT; 



5) I1p11MeHI1TI1 csa sa)Kena onwra npas11na 11 ycnose napu,enauHje, perynau,11je H 
H3rpa,llJ-be KOji1Ma ce O,llpel)yjy senHYI1Ha, o6nHK, nospw11Ha H HaYHH ypel)e!-ba 
rpaljeBI1HCKe napuene, perynauHoHe 11 rpaljeBI1HCI<e Jli1HHje, npas1111a 113rpa,llJ-be, 
O,llpelji1BaJ-be nono)l(aja, s11c11He H cnoJbHor 113rlle,lla o6jeKara 11 .npyra npas1111a 
113rpa,llJ-be; 

6) I1o,llcmu,arl1 rpa,llHLJ,HOHanHe o61111Ke KOp11wneJ-ba 3eMJbi1WTa, perynau,Hjy rpaljeJ-ba 11 
ypelji1BaJ-be npocropa y cKJTa,lly ca KapaKrepoM npe.nena H rpa.n11UHjoM rpaljeJ-ba, 
yCKJlaljHBaJ-be H3rpa,llJ-be 11HcjJpacrpyi<TypH11X KOp11,llOpa 11 o6jei<aTa ca KapaKTepOM H 
Kanau11reroM npe,llena; 

7) QqyBaTH nOJbOnp11Bpe,llHe, eKOJIOWKe, peKpeaTHBHe H nej3a)KHO-eCTeTCKe cPYHKUHje 
ocraraKa wyMa, opaHHUa, 6awra, sonJ-baKa H rpaBHHX nospwHHa yHyrap HaceJba; 

8) f1peHaMeHy nOJbOnpHBpe,llHOf y rpaljeBHHCKO 3eMJbHWTe BpWHTH y CI<Jla,lly ca 
Ba)l(enHM nponi1CI1Ma (3aKOMOM 0 nOJbOnpHBpe,llHOM 3eMJbHWTY H 3aKOHOM 0 
nnaHHpa!-by 11 113rpa,ll!-b11); 

9) YKynHy npou,eHryanHy 3acrynJDeHocr cno6o,llHI1X 3eJieHI1X nospiii11Ha MaKCHManHo 
3a,llp)KaTI1, y3 MorynHOCT .npyraYHjer npocropHor pacnope1)11saJ-ba. TinaHHpaTH 
nosenaJ-be npou,eHTa 3eJleHI1X noBpW11Ha, KaO 11 OLJyBaJ-be 1!1 3aWTHTY BI1COI<Or 3eJ1eHI1Jla 
11 spe,llHI1jl1x np11MepaKa .neH,llpOcjJ11ope (noje,llHHaLJHa cra6na, Kao 11 rpyne cra6ana) y 
IJ,I1JbY OLJyBaJ-ba l1 yHanpeljeJ-ba )KHBOTHe cpe,llHHe, a y 11HTepaKLJ,11jl1 Ca HaMeHOM 
npocropa; 

1 0) f1p1111HKOM 03eJleJ-baBaJ-ba npOCTOpa, npe,llHOCT ,llaH1 ayTOXTOHI1M BpCTaMa (MHHHMaJIHO 
50% spcra), omopHHM Ha aep03araljeJ-be, Koje 11Majy rycry 11 ,ll06po pa3BHjeHy 
KpOIIIJ-by. Kao ,lleKOpaTHBHe BpCTe Mory ce KOpHCTI1TI1 H BpCTe er30Ta KOje ce MOry 
np1111arO,lli1TI1 JlOKaJlHHM YC110BHMa, a ,lla np11 TOM HI1CY 11HBa311BHe 11 anepreHe (TOnOJle 
11 c11.). I1HBa3HBHe (arpecHBHe, anoxToHe) spcre y Cp611j11 cy: Acer negundo 
UaceH01111CHH jasop 1!1111!1 HeryH,llOBaU), Amorpha fruticosa (6arpeMau;), Robinia 
pseudoacacia (6arpeM), Ailanthus altissima (KHCeno ,llpso), Fraxinus americana 
(aMepHtJK11 jaceH), Fraxinus pennsylvanica (neHChJIBaHCKH jaceH), Celtis occidentalis 
(aMepHYKH KonpHBHn), Ulmus pumila (cHTH011HCHI1 1!11111 cH6HpCKH 6pecr), Prunus 
padus (cpeM3a), Prunus serotina (KacHa cpeM3a); 

11) Y rpaH11UaMa TinaHa y3 peKy ,UpHHY H J1y6oBHljy npe,llBH,lleTH oYysaJ-be H 3a,llp)l(aBaJ-be 
Kpaj peYHe sererau,Hje; 

12) OLJysar11 npHo6anHy sererau,11jy Ha sewraLJKOM je3epy y HaceJby ,Uy6oKo, y LJ,I1JDY 
oYyBafha craHI1WTa 3a spcry rnasar11 MpMOJbaK Triturus carnifex; 

13) I111aHOM npe,llBI1,lleTI1 3a6paHy ceYe cra6ana ca rHe3,lli1Ma nr11u,a Koje ce rHe3.ne 
K0110HHjanHo y3 ,UpHHY (se11111<11 spaHau, Phalacrocorax carbo 11 c11sa LJanJba Ardea 
cinerea). 

14) f1JlaHOM npe,llBH,lleTH OLJyBa!-be aKTI1BHI1X rHe3,lla nTHLJ,a, Ca j ajHMa 1!11111 M11a,llyHLJ,I1Ma, 
O,llHOCHO npHBpMeHO o6yctaBJbaJ-be CB11X aKTHBHOCTI1 KOje ,llOBO,lle ,llO yrpO)I(aBafba 
nerana H o.upacn11x nr11u,a y nepHO,ll11Ma rHe)!<ljeJ-ba o.u anp11na .uo jyHa; 

15) 3a6pafheHO je YHHWTaBa&e 11 HapywaBaJ-be CTaHHWTa KaO 11 YHHWTaBaJ-be 11 
Y3HeM11pasaJ-be ,lli1BJbi1X spcra; 

16) CrHMynHcam rpa,llHUHOHanHe BH,llOBe KopHwneJ-ba npocropa KojH ,llonpHHoce 
oqysmny 11 yHanpel)Hsa&y 6HO,llHBep3HTera; 

17) f111aHHpa!-beM HaMeHa noBpWHHa, KaO 11 aKTI1BHI1M MepaMa 3aWTHTe OLJyBaTH 11 
yHanpe,llHTH npHpO,llHe 11 nonynp11pO,llHe eneMeHre KOpH.nopa y cKna.uy ca npe.ueoHHM 
11 sererau,11jcK11M KapaKrepHCTHKaMa no.upyqja; 

18) 3a6pa!-beHa je npOMeHa MOpcjJOJIOWKI1X H X11,llp0110IIJKI1X OC06HHa no,llpyqja O,ll KOjHX 
3aBHCH cPYHKUHOHaJlHOCT I<OpH,llOpa; 

19) YHanpe,llHTI1 eKonowKe KOp11,llope yHyrap rpaljeBI1HCKHX no.upyqja ycnocrasJbaJ-beM 
KOHTI1HYI1TeTa 3eJ1eH11X nOBpW11Ha LJI1ja CTpyKtypa 11 HaMeHa nO,llp)l<aBa cPYHKU11je 
KOp11,llOpa; 



20) Ha MeCTHMa yKpunafba eKOJJOWKHX KOPHJ1.0pa ca eJJeMeHTHMa 11H<PpacrpyKrypHHX 
CHCTeMa KOjH <PopMHpajy 6ap11jepe 3a MHrpaQHjy BpCTa, o6e36e).I,HTH TeXHHlJKO
TeXHOJJOlliKa pelllefba 3a HeOMeraHo Kperafbe J1.HBJbHX spcra; 

21) ITpeJ1.y3eTH Mepe KOjHMa ce o6e36eljyjy cnpeqasafhe, O)J.HOCHO cMafhefhe, KOHrpoJJa 11 
caHaQHja CBHX o6JJHKa 3araljHsafba; 

22) lbsaH 30He craHosafba HaceJba 3a6pai-beHa je H3rpa).I,I-ba o6jeKara 4Hja HaMeHa HHje 
).I,HpeKTHO Be3aHa 33 BOJ1.Y Ha pacrojafby M3I-beM 0).1, 50 m 0).1, 06aJie BO).I,a, O).I,HOCHO 
JJHHHje Cpe).I,I-her BO)J.OCTaja BO).I,OTOKa. 

23) YKoJIHKo TIJiaH npe).I,sHlja saljefbe pe4HHX HaHoca 113 ,D;p11He, npeJ1.BI1).I,eTH o6ase3HO 
npH6asJbafhe ycJJosa 3awnne np11pOJ1.e OJ1. 3aso).I,a 3a 3awr11ry np11poJ1.e Cp611je, y 
CKJla).I,y Ca 4Jl. 9. 3aKOHa 0 33WTHTH np11pO).I,e; 

24) TIJJaHoM ).I,e<PHHHCan1 ).I,a yKOJlHKO ce TOKOM nnaH11paHI1X pa).I,osa Ha11lje Ha reonowKo
naJieoHronowKe HJIH MHHepaJIOWKO-nerponowKe o6jeKre, 3a Koje ce npernocraBJba ).I,a 
HMajy CBOjCTBO npHpO).I,HOr ).I,06pa, CXO).I,HO 3aKOHY 0 3aWTI1TI1 npHpO)J.e H3BOljaq je 
J1.Y)KaH ).I,a o6asecr11 M11H11crapcrso 3aWTHTe )KHBOTHe cpe).I,HHe, OJ1.HOCHO npe).I,y3Me 
cse Mepe KaKo ce npHpOJ1.HO )J.06po He 611 owreri1JIO J1.0 ).I,OJJacKa osJJawneHor JJHQa. 

2. Oso pewefbe He ocno6alja no).I,HOCHOQa 3axresa ).I,a np116as11 11 J1.pyre ycJJose, J1.03BOJJe 11 
CarJJaCHOCTI1 npe).I,BI1ljeHe D03HTHBHHM nponHCHMa. 

3. Tipe ycsajafba ITJJaHa, norpe6Ho je OJ1. 3aso).I,a np116as11T11 MHWJbefhe o HcnyfheHocrl1 ycJJosa 
113 osor pewefha. 

4. YKOJ111KO no).I,HOCHJiaQ 3axresa y poKy OJ1. ).I,Be ro).I,HHe OJ1. ).I,aHa ).I,ocrasJbafba osor pelllefba 
He OTDOl!He pa).I,OBe H aKTHBHOCTH 3a KOje je OBO pewefbe 113).I,aTO, J1.Y)K3H je ).1,3 DO).I,Hece 
3axres 3a H3).I,asafhe Hosor pewefha. 

5. ITO).I,HOCHJiaQ 3axresa je OCJJ06oljeH nnanafha TaKce 33 H3).I,aBafbe OBOr pelllefba y CKJia).I,y ca 
lJJJaHOM 3. CTaB J. Tal!Ka 6. TipaB11JIHHKa 0 BHCI1HI1 H Ha411HY o6pa4yHa H HaTlJlaTe TaKCe 33 
H3).I,aBafbe aKra o ycJJOBHMa 3awr11re np11p0J1.e (,CJiy)r<6eHH rnacHHK PC", 6p. 73/2011 11 
106/2013). 
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3aso)J. 3a 3awr11ry np11poJ1.e Cp611je np11MI10 je ).I,aHa 14.01.2022. ro).I,HHe 3axres 3aBe).I,eH no).I, 
6p. 021-81 JasHor npeJ1.y3ena l1H<PpacrpyKrypa Wa6aQ, yn. Kapaljopljesa, 6p. 27, 3a H3).I,aBafhe 
ycnosa 3awrHre np11po).I,e 3a H3paJ1.y HaQpra ITJJaHa reHepaJIHe perynaQHje HaceJheHor Mecra 
.J1y6osHja. 

Y3 3axres je ).I,ocrasJbeH EJJa6opar 3a paHH jasHI1 YBI1J1. 3a HacJJefbeHo Mecro .J1y6osHja H ro 
HOCHJJaQ 113pa).I,e ITrP-a je Ha).I,JJe)J<HH orpaH JJOKaJIHe caMoynpase. EJJa6opar 3a norpe6e 
113pa).I,e fiJJaHa reHepaJJHe peryJJaQHje 33 HaCeJbeHO MeCTO .J1y60BHja H3pC).I,HJ10 je JaBHO 
npeJ1.y3ene,HH<PpacrpyKrypa llia6aQ", o).I,rosopHor yp6aH11cre BojaHa B. AJJHMn11na. 

Ha ocHosy ).I,ocrasJbeHe J1.0KyMeHraQHje yrspljeHo je ).I,a ce 113pa).I,a npe).I,MerHor HaQpra fiJJaHa 
pam1 Ha ocHosy 0J1.nyKe o H3paJ1.H fiJJaHa reHepaJIHe perynaQHje 3a HaceJbeHo Mecro .J1y6osHja 
(, CJJy)J<6eHI1 JJHCT onwTHHe Jby6os11ja", 6p. 32/2020). ITpe).I,MeTHH HaQpr ITnaHa HMa 3a QI1Jb 
).I,a O).I,pe).I,H CMepHHQe 3a pa3BOj ).I,eJJaTHOCTH 11 HaMeHy DOBpWHHa, K30 11 6y).I,yne H3rpa).I,I-be 11 
Ha4HH KOp11wneH>a npocropa, y3 ycnose 3a OJ1.p)I<HBH 11 pasHoMepaH pa3Boj. TaKolje, TIJJaHoM 
tie ce yrspJ1.HTI1 npas11na ypeljeH>a 11 rpal)eH>a ca npeQ11311paH>eM OJ1.peJ1.H11Qa y onwrHM 11 
noce6HI1M npasi1JJ I1Ma rpal)eH>a. 
ITnaHoM reHepaJJHe perynau.11je 3a HaCeJbeHo Mecro .J1y6os11ja o6yxsaneHa je cKopo QeJJa 
KaraCTapcKa onwrHHa Jby6osHja 11 ).I,eJJOBI1 K.O. J10H>I1H, K.O. qHTJJyK, H K.O. )J;ofba 
ByKoBH:Qa, yKynHe nospw11He 771,24 ha. 



YB11AOM y UeHTpaJJHI1 pemcrap 3aUIT11heH11X np11pOAH11X A06apa 11 AOKyMeHTaU11jy 3aso):{a, 
ycTaHOBlheHo je Aa y o6yxsaTy HaupTa TinaHa HeMa 3aUITI1neHI1X no,llpy4ja 3a Koje je 
cnpose):{eH HJ111 noKpeHyT nocTynaK 3aUITHTe, yTspljeHHX eKOJlOUIKH 3Hai.JajHHX no,llpy4ja 
eKonOUIKe Mpe)J<e Peny6n11Ke Cp611je. )J,pHHa ca np11o6anH11M nojaceM y np11pOAHOM 11 6ni1CKo
np11pOAHOM cTal-by je MeljyHapOAH11 eKonoUIK11 KOp11AOp eKonoUIKe Mpe)J(e PC, a npeAeOHI1 
eneMeHTI1 yHyTap KynrypHor npeAena (nojaces11 3eneHHna, rpyne cra6aJJa, nojeAHHalJHa 
cTa6na, KOUiaH11Ue, Melje, )J<HB11Ue 11 en.) 11 peKa Jby6os11lja y rpaH11UaMa ITnaHa, HMajy ynory 
JlOKMHHX eKOJlOUIKI1X KOp11AOpa eKonoUIKe Mpe)I<e PC, yTspljeHI1X YpeA60M o eKOJlOUIKoj 
Mpe)I<H (,Cny)I<6eHH rnacHHK PC", 6p. 102/201 0). 

PeKa )J,pHHa, YKJby4yjynl1 11 ):{eo y rpaHHUaMa nnaHa, ce Hana311 y OKBI1PY noTeHU11jaJJHor 
HaTypa 2000 noApyqja ,)J,p11Ha" (vbsop: https://daphne.sk/Natura2000Serbia/pSCisl.php ) . 
BpcTe Koje cy 11AeHT11<fli1KOBaJJe noApyqje Kao noTeHU11janHo HaTypa 2000 y cerMeHTY 
,[(11peKTHBe o cTaHI1UITI1Ma cy ABe spcre p116a- MJ1a,ll11Ua Hucho hucho 11 nnor11ua Rutilus pi gus 
(Rutilus pigus virgo). 

Triturus carnifex (rnasaTI1 MpMOJbaK) cna):{a y rpyny seni1KHX MpMOlhaKa, TaK03BaHI1 Triturus 
cristatus KOMnneKc. Y Cp611j11 Hacelhasa 1-beH 3ana):{HI1, jyro3ana):{HI1, jyroi1CT04HI1 11 jy)J(HI1 
,[{eO. 0Ba BpCTa KOp11CTI1 U111pOK CneKTap BJ1IDI<H11X CTaHHUITa. fipe<flep11pa M11pHe CTajane BO):{e 
3a pa3MHO)KaBal-be (npHBpeMeHe 11!111 CTanHe BO):{eHe noBpUIHHe), aJJI1 KOp11CTI1 11 M11pHe ,[{eJlOBe 
(6a3eHe, Bl1pOBe) yHyTap nOTOKa 11!111 peKa ca cnop11M TOKOM. Ma)J(e ce Hanl1 11 y BeUITa'-!KI1M 
BO):{eHI1M noBpUIHHaMa nonyT BeUITalJKI1X aKyMynauHja, llllhYHKOBI1TI1X jaMa 11Cnyl-beHI1X 
BO):{OM 11 CJ1111.JHO. fioce6HO je OCeTJbi1Ba Ha ):{erpa,llaU11jy 11 <fJparMeHTaU11jy CTaH11UITa 
113rpaAI-bOM 11H<flpacTpyKrype. TiopeA Tara, osa spcra je seoMa oceTlhi1Ba Ha npoMeHe 
KBaJ111TeTa BO):{e, TaKO ):{a je jOUI je):{Ha 0):{ rnaBHI1X npeTI-bl1 OBOj BpCTI1 ry611TaK BO):{eHI1X 
CTaHHUITa ycneA 3araljel-ba. Y cK!la):{y ca TipaBHJ1HI1KOM o npornaUiel-by 11 3aUITHTI1 cTporo 
3aUITI1neHI1X 11 3aUITI1neH11X ):{11Blhi1X BpCTa 611JhaKa, )KI1BOTHI-ba 11 flhHBa, fJlaBaTI1 MpMOJbaKje 
CTporo 3aUITI1neHa ):{HBJha BpCTa. Y CKJla):{y ca MeljyHapOAHI1M nponi1CI1Ma HaJla311 ce Ha 
AOAaU11Ma II 11 IV )J,HpeKT11Be o cTaHI1UITI1Ma EY 11 AOAaTKY II (,crporo 3aUIT11heHa spcra 
<flayHe") 3aKOHa o noTBplj11Bal-by KoHBeHUHje o o'-lyBal-by esponcKe AHBJbe <Pnope 11 <flayHe 11 
npHpOAH11X cTaHI1UITa (,CJJy)K6eHH rnacHHK PC- MeljyHapOAHI1 yrosop11", 6p. 1 02/2007). 

YcnOBI1 113 ):{HCn03HTI1Ba OBOf peUiel-ba O,llpeljeHI1 cy y CKJla):{y ca nponi1CI1Ma KOjl1 peryJ111WY 
06JJaCT 3aUIT11Te npHpO,lle. 3aKOHCKH OCHOB 3a ):{OHOUiel-be peUiel-ba: 3aKOH 0 3aUIT11TI1 npHpO,lle 
(,Cny)J(6eHH rnacHHI< PC", 6p. 36/2009,88/2010, 91/2010-11cnpasKa, 14/2016, 95/2018-Apym 
3aKOH 11 71/2021 ); 3aKOH 0 CTpaTeWKOj npoueHI1 YTHUaja Ha )1<11BOTHY cpe,llHHY (,CJ1y)J(6eHI1 
rnacH11K PC", 6p. 135/2004 11 88/20 I 0); YpeA6a o eKonowKoj Mpe)I<H (,CJiy)J(6eHI1 rnacHHK 
PC" , 6p. 102/201 0); TipasHnH11K o npornawel-by 11 3aWTI1TI1 crporo 3aWTHneHHX 11 3aUITHneH11X 
A11Blh11X spcTa 6HJbaKa, )KI1BOTI11-ba 11 rJbi1Ba (,Cny)J(6eHI1 rnaCH11K PC", 6p. 5/2010, 47/2011, 
32/2016, 98/20 16) . 

.VbpaAOM HaupTa TinaHa carnacHo H3):{aTI1M ycnos11Ma 3awn1Te np11poAe, oMoryhasa ce 
ycKnaljHBal-be JbY,LJ,CKI1X aKT11BHOCTI1, eKOHOMCI<11X H ,D,pyWTBeH11X pa3BOjHHX nnaHOBa, 
nporpaMa, OCHOBa H npojeKaTa ca O,llp)KHBHM KOpHUinel-beM o6HOBlh11BI1X 11 He06HOBlhi1BI1X 
npHpO,ll,HHX pecypca KaO yrspljeHI1M U11JbeM 3aUITI1Te np11pO,lle. 

Ha ocHosy csera HaBe):{eHor, OAJIY'IeHo je Kao y ,D,11cno3HTI1BY osor pewel-ba. 

TIOAHOC11Jlau 3axresa je ocno6oljeH OA nnaha!-ba TaKce y CK!laAy ca 'IJlaHOM 18. 3aKoHa o 
peny6JII14K11M a):{MI1HI1CTpaTI1BHHM TaKcaMa (,Cny)K6eHI1 rnacH11K PC", 6p. 43/2003, 51/2003-
HcnpasKa, 61/2005, I 01/2005-Ap. 3aKoH, 5/2009, 54/2009, 50/201 1, 93/2012, 65/2013-



.IJ.p.3aKOH, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-HcnpaBKa, 95/20 18, 86/2019, 90/2019-
HCnpaBKa, 144/2020 H YcKna1jeHH .IJ.HHapcKH H3HOCH H3 Tapmpe peny6JJHqKHx 
a.[(MHHHCTpaTHBHHX TaKCH- 62/2021 ). 

YnyTCTBO 0 npaBHOM cpe.IJ.CTBy: npontB OBOr pewel-ba MO)f(e ce H3jaBHTH )f(aJI6a 
MHHHCTapCTBY 3aWTHTe )Kl1BOTHe Cpe.[(HHe y pOKY 0.[( 15 .[(aHa 0.[( .[(aHa npHjeMa peWel-ba. 
)l(an6a ce npe.IJ.aje 3aso.IJ.y 3a 3aWTMTY np11po.IJ.e Cp611je. / 

/) --. ' 
B . .[(. 

.D:ocTaBJbeHo: 

- flO.UHOCHOU.Y 3aXTeBa 

- ApXHBH X 2 

/ 
i/ 



JaBHO rrpeey3ehe 3a raJAOBaiLe rnyMaMa ,Cp6HjarnyMe" Eeorpall, EyJiesap MmmjJia ITymma 113. 
TeJI: 011/711-34-10,711-27-70 
lf>aKc: 011/711-85-13 
Epoj: ~B5l{ 

,[(aryM:o~ _oz.. Lo~L. 

m HHCJlp3CTpyKryp3 III363U: 
CeKTop 33 H3rp3JllbY 

CJIYiK63 33 npocTopuo H 
yp63HHCTHqKo llJI3HHp31bC 

K3p31jopljes3 27 
15000 III363U: 

llpe)lMeT: 0)lrosop H3 npe.llMCT ,33XTeB 33 JlOCT3BY no)l3T3K3 O.ll 3u3q3j3 33 H3p3JlY llJI3H3 reuep3JIHe 
peryJI3U:Hje Jby6onnj3" 

JaBHO rrpe;zy1ehe ,Cp6njarnyMe" rrpHMHJIO je Bam 3axTeB 6p.63-04/3 3a .n;ocTaBJbaJDe rro.n;anu<a H 
ycnoBa, H3 Ha.n;Jie)I(HOCTH JI1 ,Cp6njamyMe", 3a rroTpe6e H3pa.n;e IlnaHa reHepanHe perynaunje Jby6oBnja (y 
,ZJ;aJbeM TeKCTy: f1JiaH), KOje ,ZJ;OCTaBJbaMO y CKJia,ZJ;y ca 3aKOHOM 0 IIJiaHHpaiDy If H3rpa,Zl;IDH (,, CJz. 2JlQC1lUK 
PC," 6p. 72109 u 81/09- ucnpaeKa, 64/10, 24/11, 121112, 42/13 - YC, 50113-YC, 54/13, 98/ 13, 132114, 
145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019- Op. 3QK01l U 9/2020 U 52/21) y rrpe,ZJ;BHljeHOM poKy, a KOjH rpe6a ,n;a 6y;zy 
HCIIOIIITOBaHH IIpH H3pa,Zl;H IlJiaHa. 

HaKOH H3Bp1IIeHor YBH,ZJ;a y rpaHHUY o6yxBaTa IlJiaHa H lbeHor rrpeKJiarraJDa ca OCHOBHHM KapTaMa 
ra3,ZJ;HHCKHXje,n;HHHUa KOjHMa ra3;zyje JaBHO rrpe;zy3ehe ,Cp6njamyMe", ycTaHOBHJIH CMO CJie,n;ene: 

fpaHnua IlnaRa o6yxBaTa .n;eo fa3.n;HHCKe je.n;HHHUe ,HeMnh - Eaypnh" KojoM ra1.n;yje IllyMcKo 
ra3,ZJ;HHCTBO ,oopaiDa" flo3HHUa. 
OcHOBHa HaMeHa myMaje CTaJIHa 3aillTHTa myMa (mBaH ra3,n;HHCKOr rpeTMaHa). 
Ha o6yxBaheHHM riOBpmHHaMa ce HaJia3e cacTojnHe cna,n;yHa. CTerreH yrpo)l(eHOCTH myMa o.n; IIO)I(apa 
o6yxBaTa IV cTerreH yrpo)l(eHOCTH. 
06yxBaTa myMe BHCOKe 3aiiiTHTHe spe,n;HOCTH HCVF - 4 ( CTaJIHa 3aiiiTHTa myMa), rrpe.n;cTaBJbajy 
IIO.D.pyqja KOja rrpy)l(ajy OCHOBHe IIpHpO,n;He KOpHCTH y KpHTH~HM CHTyauHjaMa. 
IlpH IIJiaHHpaiDy HaMeHe IIOBpiiiHHa Ha IlJiaHCKOM IIO,n;pyqjy, lbHXOBOr KOpHIIIUelba, ypeljelba H 

3aiiiTHTe, MOpajy Ce y3eTH y 063Hp H IIOIIITOBaTH o,n;pe,n;6e: 
33KOH3 0 myM3M3 (,,C!l. 2JlQC1lUK PC", 6p. 30/10, 93/12, 89/15 u 95/18- op. 3aKOH), O,ZJ;HOCHO 
IlnaHoM Tpe6a rrpe.n;Bn.n;eTH HaMeHe TaKo .n;a ce oqyBajy myMe H myMcKo 3eMJbHmTe Kao .n;o6po o.n; 
OIIIIITer HHTepeca. Iloce6HO o6paTHTH IIa)I(IDY .na Ce rpaHHUa rpaljeBHHCKOr IIO,n;py"'Ija He IIIHpH Ha 
paqyH myMa H myMcKor 3eMJbHIIITa. Pa.n;H oqyBaJDa myMa 3a6paiDeHa je ceqa CTa6ana 3amTHheHHX H 
CTporo 3aiiiTHUeHHX BpCTa .UpBena; CaMOBOJbHO 3ay3HMaiDe myMa; YHHIIITaBaJDe HJIH OIIITeUelbe 
IIIYMCKHX 3aca,n;a, 03HaKa H rpaHifqHifX 3HaKOBa, KaO H H3rpa,n;IDa o6jeKaTa KOjH HHCY y <l>YHKUHjH 
ra3,ZJ;OBaiDa myMaMa; O,ZJ;JiaraiDe CMena, OTPOBHHX cyrrcTaHUH H OCTaJIOr OIIaCHOr OTIIa,ZJ;a y IIIYMH, Ha 
myMCKOM 3eMJbHIIITY Ha y,n;aJbeHOCTH MaiDOj O,ZJ; 200 m O,ZJ; py6a rrryMe, KaO If H3rpa,n;IDa o6jeKaTa 3a 
CKJia,ZJ;HIIITelbe, rrpepa,n;y HJIH YHHIIITaBaiDe CMena; rrpe)zy3HMaiDe ,n;pyrHX pa,n;IDH KOjHMa ce CJia6H 
rrpHHOCHa CHara myMe HJIH yrpO)I(aBajy <l>YHKUHje myMe; O.ll.BO.UlbaBaJDe H H3BOljeiDe .npyrHX pa,n;oBa 
KOjHMa Ce BO.ll.HH pe)I(HM y IIIYMH Melba TaKO ,ua ce yrpO)I(aBa OIICTaHaK HJIH BHTaJIHOCT myMe. 
YKOJIHKO Ce IlJiaHOM rrpe,n;BHlja IIpOMeHa HaMeHe IIOBpiiiHHa ,ueqmHHCaHHX IIJiaHCKHM .ll.OKyMeHTOM y 
IIIyMapCTBy, HeOIIXO,ZJ;HO je, rrpeMa qJiaHY 22. 3aKOHa 0 IIIyMaMa, H3Bp1IIHTH H3MeHe H .D.OrryHe OBOr 



• rrrraHcKor .noKyMeHTa (OcHoBa r8.3.noaa:IDa IIJYMa.Ma 3a o.nroaapajyliy r8.3.[{HHCKY je.[{HHHrzy). TpomKoae 
H3MeHa H .[{OIIyHa CHOCH IIO.[{HOCHJia:Il 3aXTeBa Ha q}{jy HHHUHjaTHBY ce OHe Bpme. IJpoMeHa HaMeHe 
myMa H myMcKor 3eMJLHmTa o.npeljeHa je qrraHoM 10. 3a:KoHa o myMaMa. HaKHa.,n;a 3a rrpoMeey 
Ha.MeHe myMa H IIJYMCKOr 3eMJLHiliTa .ne<l>HHHCaHa je qJiaHOM 50., a BHCHHa HaKHa.,n;e je ypeljeHa 
qrraHOM 52. 3aKoHa o HaKHa..n;aMa 3a KopHmliefbe jaBHHX .no6apa (, Crr. r rracHHK PC", 6p. 95/2018, 
49/2019 H 86/2019 - YCKJialjeHH .[{HH.H3H., 156/2020 - YCKJialjeHH .[{HH.H3H. H 15/2021 ycKrraljeHH 
.[{HH.H3H.) . 
f1oTpe6HO je IIOiliTOBaTH CBY 3aKOHCKY H I10.[{3aKOHCKY peryrraTHBY H3 o6rraCTH 3arnTHTe )I(HBOTHe 

cpe.[{HHe H 3ailiTHTe IIpHpo.ne Ta:KO ,[{a IIJiaHCKa pemefba HMajy IliTO MafbH YTHUaj Ha )I(HBOTey cpe.[{HHY H 
a.M6HjeHTaJIHH IIpOCTOp. 

Cxo.nHo ITpaBHJIHHKY o IIJYMCKOM pe.ny (,Crr. rrracHHK PC", 6p. 38/11, 75/2016, 94/2017 H 87/2021) 
ceqa cTa6arra, H3pa.,n;a, H3B03, H3HOiliefbe H rrpHBrraqefbe .npaeTa H .npyrH Haq}{H rroMepal-ba .npaeTa ca MecTa 

ceqe, apme ce y apeMe H Ha HaqHH KojHM ce o6e36eljyje HajMafbe omTeliefbe OKOJIHHX cTa6arra, IIO.[{MJiaTKa, 

JeMJDHiliHor rroKpHaaqa, ocTarre <Prrope, <PayHe H o6jeKaTa, Kao H crrpeqaaafbe JaraljHBafba 3eMJLHmTa 
opraHCKHM ropHBHMa H MOTOpHHM yJLeM. 3a 6HJIO KaKBy aKTHBHOCT y IliYMH H Ha IliYMCKOM 3eMJLHiliTY 

I10rpe6HO je rrpH6aBHTH carrraCHOCT JIJ ,Cp6HjamyMe". 

MorrHMO Bac .na Hac rrHcaHHM rryTeM o6aaecTHTe o TepMHHY JaaHor yaH.na y HaupT rrpe.[{MeTHor 
rrrraHa. Oco6a 3a KOHTaKT: MHrreHa .D:eHHli, .[{Hrrrr. rrpo. rrrraH. Terr.: 064/815 55 89. 

TipHnor Ha I.J.[{-y: 
- TeMaTcKa KapTa ocHOBHe HaMeHe; 
- TeMaTcKa KapTa cacrojHHcKe npHna,AHOCTH 

peKTOlt-~ 



PEnY5nii1KA CP6111JA 
MII1HII1CTAPCTBO YHYTPAWI-bii1X nocnOBA 
CeKTop 3a saHpe,o.He c~tnyal...lll1je 
O,o.eJbel-be 3a saHpe,o.He CII1Tyal...lll1je y Wanl...ly 
09.33 6poj 217-792/22-1 
08.02.2022. rO,O.II1H8 
Wa6al...l 
yn. rocno,o.ap JespeMosa 6p. 4 

Jn ,111H¢pacTpyKTypa Wa6al...l" 
yn . Kapa~op~esa6p.27 
Wa6al...l 

npe,QM8T: 3aXTeB 3a ,O.OCTaBy no,QaTaKa 0,0. 3Ha4aja 3a 1113pa,o.y nnaHa reHepanHe 
perynal...lll1je Jby6os111ja 

Be3a: Baw ,o.on111c o,o. 6poj 63-04 o,o. 11.01.2022. ro.QII1He 

Ha ocHosy Bawer 3axTesa 3a ,o.ocTasy no,o.aTaKa o,o. 3Ha4aja 3a 1113pa,o.y nnaHa 
reHepanHe perynall111je Jby6os111ja, KOjll1 je np111MJbeH 17.01 .2022. ro,o.111He , 3a noTpe6e 
onWTII1Ha Jby6os111ja , y cKna.Qy ca o,o.pe,o.6aMa 4n. 29 3aKoHa o 3aWTII1TII1 o,o. no>Kapa 
(,Cn. rnaCHII1K CPC", 6p. 111/09, 20/15 111 87/2018), .QajeMo cne,o.efle MII1WJbel-be: 
Hanpe,o. HaB8,0.8H111 nnaH reHepanHe perynal...lll1je Jby60BII1ja je HeOnXO,QHO 1113pa,QII1Tll1 
y CKna,o.y ca Ba>Keflii1M 3aKOHII1Ma, T8XH1114KIIIM npOnii1Cli1Ma Ill cpnCKII1M CT3H,O.ap,0.111Ma, 
na cxo,o.Ho TOMe ,o.ajeMo cne,Qe"f1e ycnose y norne,o.y 1113Bpwel-ba noTpe6Hli1X Mepa 
3aWTII1Te o,o. no>Kapa 111 eKcnn03111je: 

• npe 1113,o.asal-ba noKal...lll1jCKII1X ycnosa noTpe6Ho je o,o. cTpaHe opraHa 
Ha,o.ne>KHor 3a 3aWTII1TY o,o. no>Kapa np1116as111T111 noce6He ycnose y norne,o.y 
Mepa 3aWTli1Te o,o. no>Kapa 111 eKcnno3111ja 3a 6e36e,o.Ho ncTasJbal-be o6jeKTa 
3a 3anaJbli1Bli1M Ill rOplllBlllM T84HOCTII1Ma Ill 3anaJbli18111M raCOBII1Ma y CKna,Qy 
ca o,o.pe.Q6a Ma 4naHa 6 3aKoHa o 3anaJbli1BII1M 111 rop111Bli1M Te4HOCTII1Ma 111 
3anaJbii1BII1M racos111Ma (,Cn. rnacHII1K PC", 6p. 54/15) 111 cxo,o.Ho 4n. 20 eTas 
1 Ype,o.6e o noKal...lll1jCKII1M ycnos111Ma (,Cn . rnacHII1K PC", 6p. 115/20), 

• Y noCTynKy np1116asJbal-ba noKal...lll1jCKII1X ycnosa nol"pe6Ho je o,o. cTpaHe 
opraHa Ha,o.ne>KHor 3a 3aWTII1TY o,o. no>Kapa np1116as111T111 noce6He ycnose y 
norne,o.y Mepa 3aWTII1Te o,o. -no>Kapa 111 eKcnno3111ja cxo,o.Ho 4n. 20 eTas 2 
Ype,o.6e o noKal...lllljCKlllM ycnos111Ma (,Cn. rnacHII1K PC", 6p. 115/20) 
Y3111Majyflll1 y o63111p ,o.a 36or cnellli1¢1114HOCTII1 o6jeKTa yp6aHII1CTII14KII1 
npojeKaT He MO>Ke caAp>KaTII1 cse Heonxo.QHe MoryflHOCTlll, orpaHII1481-ba y 
ycnose 3a 1113rpa,o.l-by o6jeKTa, o,o.HOCHO cse ycnose 3aWTII1Te o,o. no>Kapa 111 
eKcnno3111ja, 

• Y norne,o.y 068368~81-ba li1Cnyl-b8HOCTII1 OCHOBHIIIX 3aXT8Ba 3aWTII1T8 0,0. 

no>Kapa np111n111KOM npojeKTOBal-ba 111 1113rpa,o.l-be o6jeKaTa 111 TO Ha Ha4111H 
yTsp~eH noce6Hli1M npon111c111Ma 111 cTaH,o.ap,o.lllMa KOjii1Ma je ype~eHa o6nacT 



'· 

3awnne OA no)f{apa 1t1 eKcnn031t1ja 1t1 npOL~eHoM plt131t1Ka OA no)f{apa KojoM cy 
lt1CKa3aHe Mepe 3aWTit1Te OA no)f{apa 3a KOHCTPYKL..llt1jy, MaTeplt1jane, 
lt1HCTanal..llt1je 1t1 onpeMal-be 3aWTit1THit1M clt1cTeMit1Ma 1t1 ypef)ajlt1Ma , o6jeKaT 
MOpa 61t1Tit1 lt13BeAeH y CKnaAy ca 3aKOHOM 0 3aWTit1Tit1 OA no)f{apa (,Cn. 
rnaCHit1K PC"., 6p. 111/09, 20/15 1t1 87/18) , 

• 06jeKn1Ma o6e36eAit1Tit1 nplt1cTynHit1 nyT 3a saTporacHa B031t1na y CKnaAy ca 
OAPeA6aMa npaBit1nHit1Ka 0 TeXHW-1Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a nplt1CTynHe 
nyTese, oKpeTHit1l..le 1t1 ypef)eHe nnaToe 3a saTporacHa B031t1na y 6nlt131t1Hit1 
o6jeKaTa noseliaHor p1t131t1Ka OA no)f{apa (,Cn. nlt1CT CPJ", 6p. 8/95), 

• ¢a3HY rpaAI-bY, yKOnlt1KO lie rpaAI-ba TpajaTit1 AY)f{e, npeAB1t1AeTit1 Ha Ha41t1H 
Aa CBaKa cpa3a npeACTaBJba TeXHii14KO - TeXHOnOWKY l..lenlt1Hy, KOja MO)f{e 
CaMOCTanHO Aa ce KOplt1CTit1 , 

• 06e36eAit1Tit1 OArDBapajyliy X1t1ApaHTCKY Mpe)f{y, Koja ce npojeKTyje y 
CKnaAy Ca npaBit1nHit1KOM 0 TeXHit14Kii1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a lt1HCTanaL\111je 
X1t1ApaHTCKe Mpe)f{e 3a rawel-be no)f{apa (,Cn. rnacHit1K PC", 6p. 3/18), 

• np1t1Ap)f{aBaTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a 
3aWT1t1TY OA no)f{apa cTaM6eHit1X 1t1 nocnosHit1X o6jeKaTa 1t1 o6jeKaTa jasHe 
HaMeHe (,Cn. rnacHit1K PC", 6p. 22/19), 

• np1t1Ap)f{aBaTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka o TeXHit14Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a 
3aWT1t1TY lt1HAYCTplt1jCKit1X o6jeKaTa OA no)f{apa ( ,Cn . rnacHit1K PC", 6p.1/18), 

• nplt1Ap)f{a8aTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M 3aXTeBit1Ma 
6e36eAHOCTit1 OA no)f{apa cnoJbHit1X 31t1AOBa 3rpaAa (,Cn. rnacHit1K PC", 6p. 
59/16, 36/17 lt1 6/19), 

• np1t1Ap)f{aBaTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTI!181t1Ma 3a 
3aWT1t1TY rapa)f{a OA no)f{apa 1t1 eKcnn03111ja (,Cn . nlt1CT CWr", 6p. 31/05), 

• np1t1Ap)f{a8aTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a 
cTa61t1nHe lt1HCTanal..llt1je 3a AOjasy no)f{apa (,Cn. nlt1CT CPJ", 6p . 87/93) , 

• np1t1Ap)f{aBaTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14 Kit1M HOpMaTit181!1Ma 3a 
3aWT1t1TY Hlt1CKOHanOHCKit1X Mpe)f{a lt1 np1t1naAajyli1t1X TpaHCcpOpMaTOpCKit1X 
cTaHit1Lla (,Cn. nlt1CT C<PPJ", 6p. 13/78 1t1 37/95), 

• nplt1Ap)f{a8aTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a 
eneKTplt14He lt1HCTanal..llt1je Hlt1CKor HanoHa (,Cn. nlt1CT C<PPJ", 6p. 53 1t1 54/88 
lt1 28/95), 

• np111AP)f{a8aTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTit1Bit1Ma 3a 
3aWT1t1TY o6jeKTa OA aTMoccpepcKor npa)f{l-bel-ba (,Cn. n1t1cT CPJ", 6p. 
11/96), 

• Peanl!13al..llt1jy o6jeKaTa lt13BpW1t1Tit1 y CKnaAy ca OAPeA6aMa npaBit1nHit1Ka 0 
TeXHit14Kit1M MepaMa 3a noroH 1t1 OAp)f{asal-be eneKTpoeHepreTCKit1x 
nocTpojel-ba 1t1 BOAOBa (,Cn . nlt1CT C<PPJ", 6p . 41 /93), 

• np1t1Ap)f{aBaTit1 ce OAPeA61t1 npaslt1nHit1Ka 0 TeXHit14Kit1M HOpMaTit181t1Ma 3a 
3aWTit1TY eneKTpoeHepreTCKit1X nocTpojel-ba 1t1 ypef)aja OA no)f{apa (,Cn. 
nlt1CT C<PPJ", 6p. 74/90), 

Kao 1t1 APYrlt1 npaslt1nHit1L\It1 1t1 cTaHAaPA1t1 ca acneKTa 3aWTit1Te OA no)f{apa KOJit1 
npOit131t1na3e lt13 rope HaBeAeHit1X 3aKOHCKit1X lt1 nOA3aKOHCKit1X aKaTa. 



Ogpeg6e 41l . 30 3aKoHa o 3awn-1TII1 og no>Kapa gajy MorynHocT ga ce y HegoCTaTKy 
n03111TII1BHII1X npon111ca y Peny6nllll...lll1 Cp6111j111 Mory np111XBaTII1TII1 goKa3111BaH::>e 
lllcnyH::>eHocTI/1 3aXTesa 3aWT111Te OA no>Kapa 111 npeMa cTpaHIIlM npon111c111Ma 111 
CTaHgapglllMa , KaO Ill npeMa npii13HaTII1M MeTOAaMa npopa4yHa Ill MOgeJllllMa YKOJllllKO 
cy TlllM npon111c111Ma npegs111f]eH111. 
CamacHo ca ogpeg6aMa 41l . 123 3aKoHa o nnaHIIlpal-by 111 1113rpagl-bll1 (,Cn . rnacHIIlK 
PC", 6p. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 , 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 , 
31/19 , 9/20 111 52/21 ), 41l. 38 npaBII11lHII1Ka o nocTynKy cnposof]eH::>a o6jegll11-beHe 
npol...legype eneKTpOHCKIIlM nyTeM (,Cn. rnacHIIlK PC", 6p. 68/19) 111 41l. 33 111 34 
3aKOHa 0 3aWTII1TII1 OA no>Kapa, noTpe6HO je AOCTaBIIlTIIl Ha carnaCHOCT npojeKTe 3a 
1113Bof]el-be o6jeKaTa, a npe oTn04111H::>al-ba nocTynKa 3a yTspf]111Bal-be nogo6HOCTII1 
o6jeKTa 3a ynoTpe6y, pag111 nposepe nplllMel-beHoCTI/1 gaTIIlX ycnosa 111 ycKnaf]eHOCTIIl 
ca ocTaJllllM nnaHCKIIlM aKTIIlMa y nocTynKy o6jegll11-beHe npol...legype. 
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Perry6m1Ka Cp6Hja 
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MK 
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llOlllTOBaHM, 

. ... , 

15000 Illa6au 

Kapa~op~esa 27 

MMHMCTapCTBY OMJia.[(MHe ll CIIOpTa ynyTMJill CTe 3aXTeB 3a ll3.[(aBalbe ycrroBa 3a H3pa.IJ:Y 

llrraHa reHeparrHe peryrraurrje 3a HaceJbeHo MecTO J1y6osrrja. Y se3M ca Hanpe.n Hase.neHMM 

o6aseuJTaBaMO sac crre.nehe: 
MHHHCTapCTBO OMJia.[(MHe ll CIIOpTa y CKJia.ny Ca 3aKOHOM 0 MHHHCTapCTBHMa 

(,CJiy)K6eHrr rrracHMK PC", 6poj 128/20) o6asJba rrocJiose .np:>I<aBHe ynpase KOjM ce o.n:Hoce rr Ha 
CMCTeM, pa3Boj rr yHarrpe~eihe crropTa M <PJI3rrqKe KYJIType y Perry6JIHUH Cp6rrjM, crrposo~elhe 
HaQMOHaJIHe IIOJIMTMKe y o6JiaCTll CIIOpTa ll HaQMOHaJIHe CTPaTerMje pa3BOja CIIOpTa, KaO ll Ha 

yqernhe y rr3rpa.n:Ihrr, orrpeMaibY rr o.np)KaBaihy crropTcKrrx o6jeKaTa 11 cnop'!CKe 

rrH<PpacTpyKType o.n MHTepeca 3a Perry6JIMKY Cp6rrjy. 
HaiiOMMiheMO .na OBO MMHMCTapCTBO HMje OBJiarnneHO .na YTBp~yje ycJIOBe 3a 3aillTHTY ll 

ype~elhe rrpocTopa rr H3rpa.n:Ihy o6jeKaTa y <Pa3rr H3pa.ne HJIH M3MeHe rrJiaHCKHX .IJ:OK)'MeHaTa y 
cKrra.ny ca o.npe.n6aMa qrraHa 46. eTas 4. 3aKoHa o rrrraHrrpaihy rr H3rpa.n:Ihrr (,Crry)K6eHM rrracHHK 

PC", 6p. 72/09, 81109 - rrcnpasKa, 64/10 - o.nrryKa YC, 24/11, 121112, 42/13 - o.nrryKa YC, 

50113 - o.nrryKa YC, 98/13- o.nrrYKa YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - .np. 3aKOH, 9/20 
M 52/21). 

J1MajynH y BH.IJ:Y HeOIIXO.[(HOCT KOOp.[(11HaQMje IIJiaHCKMX aKTMBHOCTll Ha TepHTOpHjll 

Perry6rrrrKe Cp6Hje, y rrocTyrrKy H3pa.ne llrraHa reHeparrHe peryrrauMje 3a HaceJbeHo MecTO 

J1y6oBMja, IIOTpe6HO je carrre.naTM 3aKOHO.[(aBHll OKBHp yTBp~eH 3aKOHOM 0 CIIOpTy 
(,Crry)K6eHM rrracHMK PC", 6poj 1 0/16). 

TaKo~e HarroMMiheMo .na je y rrpeTxo.n:HoM rrepwo.ny pa.na osor MMHMCTapcTBa yTBp~eHo 
.na ce MHOrM crropTCKM o6jeKTM, rrpesacxo.n:Ho 36or Hea.neKBaTHor yrrpaBJbalba M o.np)Kasalha y 
BpeMe KpH3e, HaJia3e y BeOMa JIOIIleM CTaihy. 36or TOra IIOCTOjll IIOTpe6a 3a peBMTaJIM3aQMjOM 
IIOCTOjenHX ll H3rpa.[(Ih0M HOBMX CIIOpTCKMX o6jeKaTa. 

Je.naH o.n rroce6HMX UMJbeBa M rrpHoprrTeTa je pa3soj crropTa .neue M oMrra.n:MHe, 
YKJbyqyjylirr M rnKorrcKM crropT, Kp03 rro6oJbrnaihe MaTeprrjarrHo-TeXHJiqKJIX ycrrosa 3a 
pearrM3aUMJY aKTMBHOCTM rnKorrcKor M yHMBep3HTeTcKor crropTa. 



I1osehaae o6yx:BaTa 6aB.Jbeaa rpaljaHa crropTOM Kp03 pa:moj 11 yHarrpeljeae crropTcKe 
peKpeau;Rje, ocTBapyje ce rro6o.JbiiiaaeM MaTepRja.rrHo-TexHWIKRX ycrroBa pa.nR oMoryhasaaa 
CBRM rpaljaHRMa .[(a Ce 6ase CIIOpTOM. 

Pa3Boj 11 yHarrpeljeae BpxyHcKor crropTa, Kao je.naH o.n rrpRopRTeTa pa3Boja crropTa 
yoiiiiiTe, je Moryne OCTBapRTR TaKO IIITO je BpXyHCKRM CIIOpTRCTRMa IIOTpe6HO o6e36e.[(RTR 
YCJIOBe, pecypce l1 MOrynHOCTR y IJ;R.JbY MaKCRMaJIHOr RCIIO.JbaBalba lhliXOBRX IIOTeHIJ;Rja.rra, KaO 
l1 ycrroBe 3a TpeHRHr ITO HajBRIIIRM CBeTCKRM KpRTepRjYMRMa, KaKO 611 6RJIR crrpeMHR 3a 
IIOCTH3alhe Haj60.Jbl1X pe3yJITaTa Ha MeljyHapO.[(HRM TaKMJi'IelhRMa. 

Y CBRM .[(OCa.D;aiii.fhliM aHaJIR3aMa IIOTBpljeHO je .n;a je CIIOpTCKa RHcppacTpyKTypa y 
3HaqajHoj MepR 3arryiiiTeHa 11 R3pa)l(eHa je rroTpe6a .n;a ce 3HaqajHa rra)l{.fha ycMepR Ka 
peKOHCTpyKu;RjR IIOCTOjenRX CIIOpTCKHX KaiiaiJ;RTeTa, aJIR l1 .n;a ce R3rpa.n;e HOBR 
MYJITRtPYHKU:ROHaJIHR crropTCKR o6jeKTR 11 Hau;RoHarrHR TpeHRHr u;eHTpR. I1o.n;R3aae 
KaiiaiJ;RTeTa CIIOpTCKe RHcppacTpyKType je 3aje.D;HJiqKa o6aBe3a CBRX qJiHRJiaiJ;a BJiaCTR 0.[( 
Perry6rrnKe .n;o je.n;RHRU:a rroKa.rrHe caMoyrrpase. 

OsoM rrpRrrRKOM YKa3yjeMo .n;a je rrpR R3pa.n;R rrpe.n;MeTHor rrrraHa, Ha ocHosy qrraHa 153. 
3aKOHa 0 CIIOpTy, IIOTpe6HO IIOCe6HO BO.[I;RTR paqyHa 0 HaMeHR IIpOCTOpa 3a CIIOpT l1 
peKpeau;Rjy .n;eu;e, oMrra.n;RHe, rrRu;a ca rroce6HRM rroTpe6aMa 11 rpaljaHa. 

Y rrpRrrory .n;ocTaB.JbaMO Ta6erry ca rro.n;au;RMa o 6pojy crropTCKRX o6jeKaTa KojR ce 
HaJia3e Ha TepRTOpRjR KaTaCTapCKRX OIIIIITRHa y o6yx:BaTy IIJiaHa. IJo.n;au;R cy .[(aTR Ha OCHOBY 
eBR.D;eHIJ;Rje CIIOpTCKRX o6jeKaTa, KOje BO.[(li 3aBO.[I; 3a CIIOpT l1 Me.D;RU:RHY CIIOpTa Perry6JIRKe 
Cp611je Ha ocHosy ITpaBRJIHRKa o Hau;RoHarrHRM esR.n;eHu;RjaMa y o6rracTR crropTa (,Crry)l(6eHR 
rrracHRK PC", 6poj 24/17). 

3a .[l;a.Jb y KOMYHRKaiJ;Rjy RCIIpe.n; MRHRCTapCTBa OMJia.D;RHe l1 CIIOpTa, KOHTaKT OC06a je 
MapMja Ky3e.JbeBRn (e-mail: marija.kuzeljevic@mos.gov.rs TerrecpoH: 01112147 841). 

I1pRrror: 
- rrorrRc o6jeKaTa 3a crropT 11 peKpeau;njy 

KojR cy yrrRcaHR y Hau;RoHa.rrHy 
eBR.D;eHu;Rjy y o6rracTR crropTa, a KojR ce 
Harra3e y o6yxsaTy rrpe.n;MeTHor rrrraHa 



I 
3ABOA 3A CROPT M MEAM~MHY CROPTA 
PEnY6nHKE CP&MJE 

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE 

3aBOA :~a cnopr u Metlnuuuy cnopra PC 
Cetrrop Ja npojeKToBalbe n paJooj 
HH)l.OK o.ueJhelbe 
lieorpall, 31.01.2022. 
lipoj: 0 (- J f 1 

- -~-

MHHHCTapcTso OMJia~uue H cnopTa PC 
II 

liyJteoap MnxajJJa llynnua 2 
3a UOMOfiHH!a MHHIICTpa )lapKa YAOBH'IHiia 

nowTOB8HH. 

CxollHO BaweM 3ax.Tesy a y cKJla,uy ca 3axresoM JasHor npe.z:tY3elia HH<f>pacrpyKrypa Wa6au 

y npnnory BaM .nocrasJhaMo rpa:>KeHe no.naTKC o cnopTcKHM o6jeKTHMa norpe6HHX Ja HJ,nasatbe 
YCJlOBa 18 H3pa;zy flnaHa f\!liCpaJlHC peryJJUHHjC 33 H8CCJhCHO MCCTO Jby60BHja. 

Y cKna,ny ca BawHM JaxTenoM 11 JaxresoM JanHor npe.nyJeha 11u<f>pacrpyKrypa Wa6al..{ 

.nocTaBJhaMO BaM no.narKc o cnopTCKIIM o6jeKTHMa Koje cy KOpHcHnuHisnactmllH yn11can11 y 
HaunoHanHe esl-'.,n;eHUHje Koje 3asoA BOAH 11a ocHosy 3aKoHa o cnopry (,.Cny>K6eHn ,-nacHHK PC", 

6p. I 0/20 16) n Ha ocHosy TlpasnnHnKa o HaunoHanHHM esH,neHUHjaMa y o6nacTH cnopra 

(,.Cny>K6eHH rnacHifK PC'', 6p. 24/17)) .uo AaHawH>er .naHa ca repnTopnje OnwTnHe Jby6oanja. 

C OOWTOBatbCM, 

Cptta'!aH no3.npas, 

A : i(HeJa s ... w ec nae a 72 . 11030 EieorpaA. Cp6Hja . T· +38 1 11 35 45 585 . <tl: •38111 35 55 288 
Ma r 11YHH 6poj: 07009305. m16 101991629. TeKyh>1 P•IYYH: 840 -7 18668 46 840-709664-92 



HaJHB o6jeKTa 

WKoncKH cnopTCKI1 ueHTap - OW IleTap Bparon11h BpxnoJbe 
WKOJlCKH cnopTCKI1 ueHTap - OW lleTap Bparon11h fop!ha Tperulhm~a 

WKOJICKH cnopTCKI1 ueHTap - OW ITeTap Bparon11h fop!he KornJbe 
WKoJICKI1 cnopTCKH ueHTap - OW IleTap Bparon11h fpaqaHHUa 
WKOJICKI1 cnopTCKI1 ueHTap - OW IleTap Bparon11h )l;olha OpoB11Ua 
lllKoncKI1 cnopTCKH ueHTap- OW ITeTap Bparon11h cTapa cana 
WKOJJCKI1 cnopTCKI1 ueHTap - OW ITeTap BparoJmh .Jhy6os11ja 
lllKOJJCKI1 cnopTCKH ueHTap - CW BYK Kapau11h 

WKoncKI1 cnopTCKH ueHTap - OW ITeTap Bparon11h CaBKOBHh 
illKOJICKH cnopTCKH ueHTap - OW IleTap BparOJmh Y30BH11Qa 

<l>yJJ.6ancKo 11rpan11rnTe- Y30BH11Ua 
illKOJJCKH cnopTCKH ueHTap - Olll IleTap Bparon11h l..(pHqa 

CTa,nHOH <l>K )l;p11Ha .Jhy6os11ja 



O~epyr y KOM ce o6jeKaT uaJiaJn 

MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 

MaLJsaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 

MaLJBaHCKH oKpyr 
MaqsaHCKH oKpyr 

MaLJsaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 
MaLJBaHCKH oKpyr 

OnwTuua y Kojoj ce o6jeKaT uanaJn 

J1y6os11ja 
J1y6os11ja 
J1y6os11ja 

J1y6os11ja 
J1y6os11ja 
J1y6os11ja 
J1y60BHja 
J1y6os11ja 
J1y6osHja 
J1y6os11ja 

J1y6os11ja 
J1y60BHja 

J1y6os11ja 



MecTo y KOMe ce o6jeKaT naJia3H 
BpxnoJbe 

fop1na Tpeun-~>Hua 
fop&e KoillJbe 

fpa'laHHUa 
,l..(mna Oposm . .J.a 

Jby6osHja 
Jby6osHja 

Jby60BHja 
CasKosHn 
Y3oBHHU.a 

Y3oBHHUa 
IJ,pH'la 

Jby6os11ja 

IJOWTaHCKH 6poj MeCTa y KOMe Ce o6jeKaT HaJia3H 
15320 
15324 
15323 
15319 
15323 
15320 
15320 
15320 
15323 
15319 
15319 
15319 
15320 



A,i{peca ua Kojoj ce o6jeKaT naJiaJu 

BpxnoJbe 
fop1-~>a TpernlhiU.\a 
foplhe KowJbe 
fpa'iaHHUa 

.LJ:olha Opos11ua 
Kapaljopljesa I 8 
JosaHa l(s11j11ha I 
,L(pHHCKa 66 
CaBKOBHh 
Y30BHI1Ua 
Y30BI-mua 6.6. 
l(pHYa 
.LJ:pHHCKa 66 



BpCTa o6jeKTa 

cpyJJ.6aJICKO, KOWapKaWKO-O)J.60jKaWKO Hrpa.TIHWTe 

pyKoMeTHO-KowapKawKo nrpa.TIHWTe 

cpyA6aJICKO Hrpa.TIHlllTe 

<j.>y)J.6aJICKO - KOWapKaWKO Hrpa.TIHWTe 

<j.>y)J.6aJICKO - KOWapKaWKO Hfpa.TIHWTe 

cpHCKyJITypHa CaJia, <j.>yJJ.6aJICKO, KOwapKaWKO, O,ll,60jKaWKO Hrpa.TIHWTe 

cpHCKyJlTypHa CaJia, <j.>yJJ.6aJICKO, KOWapKaWKO H O,ll,60jKaWKO-TeHHCKO Hrpa.TIHWTe 

cnopTcKa xaJia 

cpy)J.6aJICKO Hrpa.TIHWTe 

cpHCKymypHa CaJia, <j.>yJJ.6aJICKO, KOWapKaWKO, OJJ.60jKaWKO Hrpa.TIHWTe 

OTBOpeHH TepeH 

<j.>yJJ.6aJICKO Hfpa.TIHlllTe 

cpyJJ.6aJICKH CTa,ll,HOH 



HaMeua o6jetna 
3a HaCTaBy cpH3HlJKOr BaCnHTaJ-ha 

3a HacTasy cpH3HYKor sacnHTa!-ha 

3a HaCTaBy cpH3HYKOr BaCnHTal-ha 

3a HacTasy cpH3HlfKOr sacnHTa!-ha 

3a HacTasy cpH3HlfKor sacmiTal-ha 

3a HacTasy cpH3HYKor sacnHTal-ha 

3a HacTasy cpH3HYKor sacnHTal-ha 

3a HaCTaBy cpH3HlJKOf BaCnHTal-ha H CnOpTCKO - peKpeaTHBHe aKTHBHOCTH, TpeHHHf H TaKMH'-IeJ-ha 

3a HaCTaBy cpH3HlJKOf BaCnHTal-ha 

3a HacTasy cpH3HYKOr sacnHTaJ-ha 

3a o6yKy/TpeHHHr H TaKMHYeJ-ha 

3a HacTasy cpH3HlfKor sacnHTal-ha 

3a o6yKyfTpeHHHf H TaKMHYeJ-ha 



Pl?l1Y.&JlMKA ~A 

lipaj: 02-36-1/2022 
Aa1J11: 25.ot 20ZZ 
lieorpaA 

......... ,,.,.. 
Jaeoo n,~rv:t<n;e 

H.lj};:;kYtJYI" • t ,.._ •H • ~a~ 

Gpcj : -~-3::-_'?J/r o 
l 0 ·· 0 :J . ZQZ "6:e,tpa~t 

Wa6a4 

Ha oatoey ouaatta 476. 11 "UUatta 47a. 3aKOHa o MaHMpalby 11 ll3l'pCIAibll (Cn.maatMK PC 6poj 
72/09. 81/09 MOipaBKa. 64/10.YC. 24/11. 121/12. 42/13-YC. 50/13-YC. 98/13-YC. 132/14. 
145/14.83/18. 31/19. 37/19-p,p. 3aKOH II 9/20) Ha 3aXJeB ~ AOCTalUbajy ce 

CeiBMOIIOWKM ycnOBII 3a 

rlnaH reHepanHe perynaa.p~je 3a HacelbeHO Mecro Jby6oa11ja 

CxQAHO '1113HY 476. 3aKOHa. A3 OpraH. noce6Ha Opr3HII3al\l'lj3. 0AH0CH0 MManaq jaBHIIX 

oanawltetba MWje ycnoae M nQAance 3a tapaAy MaHcKOr AOKJMeHTa 6e3 H3KHaAe M TaKce. 

OCIIM H3KJtaAe CTBapttiiX TpOWKOBa (McllepMjanHM TpOWKOBM). CeM3MonOWKM ycnoBM II 

nQAal.\1'1 3a 113p3AY MaHCKOr AOKYMeHTa yaynajy ce 6e3 H3KH3Ae. 

HanoMetta: 

Oaaj .AOfCYMeHT je notnK<AIH eneKTpOHOCM KBa11K4*KOBaHMM nomMCOM. Y Clly'4ajy p;~ ce WTaNifla tta nanMpy, 

tt>eroaa aeJ)OAOCTOjttocr ce ynpl)vje nopef)ett.eM ca eneKTpOHOCMM opKntttaiiOM JCOjM ce 'fYBa y apxMBM 

eneKTJ)OHCKMll AOfCYMeltaTll Peny6JIM'IKDr ceK3NIOIIOWKDr 3380Ail-

11000 6eorpAA, TaWMajAaHOCM napx 6.6 .,04> 16 Ten.: 3227-013, 3030-696, 3035-740, 3034-227, 3035-718, 3034-225; ~KC:33-486-00 

E-mail:seismo@seismo.gov.rs; http://www.seismo.gov.rs 

mt6: 10232B899 M6: 7032617 WA: 1suo 



Ha ocHoay Ha4ena 3aKoHa o nnaHHpatt.y 111 H3rpaAtt.H Aa ce nnaHHpatt.eM, ypel)ett.eM 111 
KOplllwnett.eM npocmpa MO>t<e npeaeHTHBHO yr~~tu,arH H3Mel)y ocranor 111 Ha 3awrHry 111 OA 
npHpOAHHX HenorOAa (4naH 3, Ta4Ka 6), 4naHOM 476 nponHCaHO je Aa HOCHnau, H3paAe 
nnaHcKor AOKyMeHra AOCTaBJba 3axrea 3a H3AaBatt.e ycnoaa 1113 caoje HaAfle>t<HOCTH 
HaAfle>t<HHM opraHHMa, noce6HHM opraHH3aU,HjaMa 111 HMaou,HMa jaaHHX oanawnett.a, KOjH y 
cKnaAv ca OBHM 3aKoHoM 111 noce6HHM nponHCHMa yrapl)yjy ycnoae 3a nnaHMpatt>e 111 
ypel)ett>e npocropa. 

3a norpe6e carneAaBatt.a ceH3MH4Kor xa3apAa Ha nnaHcKoM nOAPY4jy 3a 

nnaH reHepanHe perynau,Mje 3a HaCelbeHO MeCTO Jby60BHja 

H3pal)eHe cy: 

1. Kapra enHU,eHrapa 3eMJborpeca MarHHTyAa Mw>=3.5 jeAHHHU,a Pa.~xrepoae cKane 
nOLJ,HpaHHX Ha nnaHCKOM nOAPY4jy, nPI!1n0f 1. 

2. Kapra ceH3MH4Kor xa3apAa 3a noaparHH nepHOA 475r., no napaMerpy MaKCHManHor 
xopH30HTaJJHor y6p3att.a Ha rny THna A (vs,30>=800m/s)., H3pal)eHe y cKnaAv ca 
3axreaa.~Ma EapoKOAa 8 (EN 1998-1), H3pa>t<eHo y jeAHHHU,aMa rpaa~~trau,HoHor 

y6p3att.a g (g=9.81m/s2), 3a nnaHcKo nOAPY4je, nPI!lnor 2. 

3. Kapra ceH3MH4Kor xa3apAa 3a noapaTHH nepHOA 475r. H3pa>t<eHor y creneHHMa 
MaKpoceH3MH4Kor HHTeH3HTera 3eMJbOTpeca MCS cKane, H3pal)eHa Ha ocHoay 
H3pa4yHarHx apeAHOCTH y6p3att.a 3a rno THna A noMHO>t<eHo <PaKropoM rna 3a 
OAroaapajyny npopa4yHCKY ra4KY KaKo 6111 ce o6yxaar111no Aejcrao 3eMJborpeca Ha 
JJOKanHOM Tfly, 3a WHpe nnaHCKO nOAPY4je, nP1!1nOf 3. 

4. Ta6ena HyMepH4KHX apeAHOCTH ceH3MH4KOr xa3apAa 3a noapaTHH nepHOA 475r. no 
napaMerpy MaKCHMaJJHor xopH30HTaJJHor y6p3att.a [g], 3a nnaHcKo nOAPY4je, 
nPI!lnor 4. 

5. Ta6ena enHu,eHrapa AOrol)eHHX 3eMJborpeca MarHHTyAa Mw>=3.5 jeAHHHu,a 
PIIIXTepoae CKane nOLJ,HpaHH Ha lA y HenocpeAHOj OKOJJIAHIII nnaHCKOr nOAPY4ja, a OA 
yrHu,aja 3a carneAaBatt.e ceH3MH4Kor xa3apAa, nPI!lnor 5. 

2 



nPIIIIOft 

Kapta enllqetffillpa 3eiiiiiiOI'peCa MantlflYAt! Mw>=3.5 jeAIIHIIQil PIIIXTepOIIe acane 

JIOI.\IIpciHIIX Ha MaHCICOM IICWJV"'jy 111111 y HeiiOCpeAHOj OKOIIIIHII, a 0A yJllqilja Cf Ha IUiaHCICO 

I1CWJY'Ije. 3a llftaH A!lle~·'le ~je 3a HaeeAoeiiiO MeC10 JbyfioBIIja 

r ------ --- - - -----
EnML\eHTpM Mw 

• • • • 
A~ ~~ f;,~ c,~ ~~ 

~~ - 11!. ). ' b ' .-,.\. ~ -A· c,. 
L_ -----
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nPIUIOr2 

KapTa cetOMIPIKOr xa3aPNI! 3a noepantll nepMO,A 475r.. no napauerpy MaiKOIMaiiHOr 

XOpii30HTCliiiHOr y6p3Citba Ita 1J1Y 111na A (Vs,30>800m/s) Ita nnaHCMOM IIQAPV"'jy 3a lblaH 
reuepa~~~~e pery~~aq~~je 3a Hiaa!llirt!IIO MeaO ~ja 

PGA(g) 

0.15 

t::;>' 

0 2 0.25 0.3 

4 



nPMIIOf3 

KapTa c:etaMIPIIIIOI" xa3CIJ)Aa 3a noapant11 nepMOA 475r. lll3pCPKeH y creneHMMa 

MaiCpCJO!IOMO'IIIIOI" 11Hle3lfn!r.ll ..a MaHCKOM no.APV"'iY 3a f1llaH renepa•~e peryJAiqMje 3a 

HaCelbeiiO MeC10 Jby&oellja 

MCS 

--

UUb 1 • .1JA 

-" \ . 

VI-VII VII 

VII-VIII 

VII-VIII Vlll -
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f 

nPIIIJ10f4 

Ta6e11a HyMepi-14KI-1X epeAHOCTH cei-13MH4Kor xa3apAa 3a noepaTHH nepi-10A 475r. l-13pa>t<eH 
no napaMeTpy MaKCI-1MallHOr xopi-130HTaJ1Hor y6p3aH>a [g) Ha my THna A (Vs,30>800m/s) 

npl-1t<a3aH y KOilOHI-1 PGA(g) 3a nnaH reHepanHe pery11a411je 3a HacelbeHo MeCTo Jby6oaMja 

Mecro Lat Lon PGA (g) 

no/11-ifOH 1 0.15 

nPIIIJlOfS 

Ta6e11a en1-14eHTapa AOrol}eHHX 3eMJbOTpeca MarHI-1TYAe Mw>=3.5 jeAI-1HH4a PI-1XTepoae 

CKaJle 1104HpaHI-1 Ha H y HenocpeAHOj OK0/11-iHH nJlaHCKOr nOAPY4ja 3a nnaH reHepallHe 

pery11a411je 3a HacelbeHo MeCTo Jby6oaMja 

fOA Mec AaH ~ac MHH Cet< Lat Lon Ay6HHa Mw 

1901 10 27 20 10 42 43.963 19.574 5 4.9 

1905 1 5 18 22 36 44.475 19.338 23 4.6 

1905 1 6 3 34 30 44.473 19.314 8 4.9 

1905 1 16 4 49 30 44.380 19.432 7 4.7 

1906 7 25 11 45 30 44.401 19.454 5 5 

1906 7 25 11 56 0 44.400 19.350 10 4.5 

1906 7 25 12 25 0 44.420 19.480 6 4.3 

1906 7 25 15 15 0 44.400 19.400 10 4.3 

1906 11 19 0 31 30 43.963 19.574 10 4.4 

1907 10 31 20 so 0 44.493 19.417 4 4.5 

1911 8 2 6 6 0 44.450 19.430 6 4.5 

1911 8 2 6 36 30 44.440 19.390 30 4.8 

1924 3 3 2 7 4 44.150 19.483 8 4.4 

1934 10 15 1 40 12 44.388 19.389 7 4.6 

1966 11 8 14 23 10 44.050 19.630 10 4.6 

2006 9 29 5 1 45 44.159 19.749 10 3.7 

6 



Peny6JinKa Cp6uja 
MHHHCTAPCTBO llPOCBETE, 

HAYKE H TEXHOJIOIIIKOr PA3BOJA 
CeKTop 33 yqeun'lKH u cry .a;euTcKu 

CT3H.LJ;3p.LJ; H HHBeCTHQHje 
E>poj: 351-01-00002/2022-17 

,D;aTyM: 14.01.2022. ro.u. 
6 e o r p a .u 

Jll HH<IlPACTPYKTYPA IIIAEAIJ; 

15000 IIIAJ>AQ 
Y Jl. Kapaijopijesa 6p. 27 

flpe.a;MeT: 3axTeB 3a H3,UaBalbe yc110Ba H no,UaTaKa 0.[1, 3Hat.Iaja 3a H3pa.uy n11aHa reHepa11He 
pery11au1-1je 3a HaceJbeHo MecTo Jby6osHja 

nowTOBaHI1, 

MI1HHCTapcTBY npocseTe, HayKe 11 TexHonowKor pa3soja o6paTI1IIO ce Jn VIHcppacTpyKTypa 
Wa6au (lbHXOB 6poj 6304/4 O.u 11.01.2022. roJI.I1He) ca 3axTeBOM Ja 113,Uasalbe yc11osa 11 no.naTaKa 
0.[1, 3HaLiaJa 3a 113pa.D,y n11aHa reHepanHe pery11au11je 3a HaCeJbeHO MeCTO Jby60BHja. (y ,UaJbeM 
TeKCTY nrP). 

Y se3H ca Hase.ueHHM o6asewTaBaMo sac cne.uene: 

M11HI1CTapcTBO npocseTe, HayKe H TexH0110WKor pa3Boja ca acneKTa 3aKOHOM npon11caH11x 
Ha,U11e)f(HOCTI1 11 .uenoKpyra noc11osa HeMa noce6H11X yc11osa 11 no.uaTaKa Heonxo.UH11X 3a noTpe6e 
H3pa.D,e npe.D,MeTHOr nrP-a. 

MeljyTHM, YK011HKO je y OKB11PY rpaH11Ua nrP-a, KOJ11 o6yxsaTa TepHTOp11jy onWTI1He 
Jby6os11ja, Heonxo.uHa 113MeHa H11H npoMeHa yc11osa 3a HeKy OJI. 110KauHja - KOMn11eKca Koje sen 
KOpHCTe ycTaHOBe o6pa30Balba 11JlH ycTaHOBe yLieHI1l.!KOr 11 CTy)leHTCKOr CTaH,llap.ua 111111 110Kai.J,I1ja 
Koje ce nnaH11pajy Ja Kop11wnelbe o.u cTpaHe ycTaHoBa o6pa3oBalba 111111 ycTaHosa yLieHHLIKor 11 
CTy)leHTCKOr CTaH,llap.ua, nOTpe6HO je 11CTe nJiaHHpaTI1 y CKJla)ly ca: 

npaBHJIHI1KOM 0 HOpMaTHBI1Ma WKOIICKOr npOCTOpa, onpeMe 11 HaCTaBHI1X cpe.UCTaBa y 
OCHOBHOj WKOJIH (,CJl. rnaCHI1K PC - npocBeTHI1 rnaCHI1K", 6poj 4/90), 



npaB11JlHI1KOM 0 HOpMaTI1BY WKOJlCKOr npOCTOpa, onpeMe 11 HaCTaBHI1X Cpe.ll,CTaBa 3a 
ocHoBHY MY311YKY wKony (,Cn. rnacHI1K PC- npocBeTHI1 rnacHI1K" , 6poj 19/97), 

npaB11JlHI1KOM o 6ni1)1(HM ycnoBI1Ma y norne.ll,y npoCTopa, onpeMe 11 HacTaBH11X 
cpe,!l,CTaBa 3a ri1MHa311jy (, Cn. rnacHI1K CPC - npocBeTHI1 rnacHHK" 6poj 5/90, , Cn. 
rnaCHI1K PC - npocBeTHI1 rnaCHI1K" 6poj 11 / 17), 

npaBI1JlHI1KOM 0 6Jli1)1(11M YCJlOBI1Ma 3a OCHI1Bal-be, nOlJeTaK pa)l,a 11 o6aBJbal-be 
)l,eJlaTHOCTI1 y norne)l,y npOCTOpa 11 onpeMe 3a )l,OMOBe yYeHI1Ka 11 CTy)l,eHTCKe UeHTpe 
(, Cn. rnaCHI1K PC", 6poj 90111 ), 

npaBI1JlHI1KOM ycnOBI1Ma y norne)l,y npOCTOpa, OnpeMe, HaCTaBHI1X cpe,!l,CTaBa 11 
CTeneHa 11 BpCTe o6pa30Bal-ba HaCTaBHI1Ka 11 aH.ll,parOWK11X aCI1CTeHaTa 3a OCTBap11Bal-be 
HacTaBHor nnaHa 11 nporpaMa ocHOBHor o6pa3oBal-ba O.ll,pacnl1x (, Cn. rnaCHI1K PC -
npoCBeTHI1 rnaCHI1K" , 6p. 13/13 11 18113), 

YpeA60M o Kp11Tep11jyMI1Ma 3a AOHowel-be aKTa o Mpe)l(l1 jaBHHX npe,!l,wKoncK11X 
yCTaHOBa 11 aKTa 0 Mpe)l(l1 jaBHI1X OCHOBHHX WKOJla ("Cn. rnaCHI1K PC", 6poj 21 / 18), 

npaBI1JlHl1KOM 0 6Jli1)1(11M YCJlOBI1Ma 3a OCHHBal-be, noYeTaK pa,!l,a 11 o6aBJbal-be 
AenaTHOCTI1 npe.ll,wKoncKe yCTaHoBe (,Cny)l(6eHH rnacHHK PC - npocBeTHH rnacH11K", 
6p. 1/20 19) 

11 .ll,pymM 3aKOHCKI1M 11 nO)l,3aKOHCKl1M aK11Ma KOji1Ma ce peryn11we npe,!l,MeTHa 06JlaCT, 
ycarnaweHI1X ca nnaHCKI1M )l,OKyMeHTI1Ma nnaHoBa Bl1wer pe.ll,a 3a npe,!l,MeTHO noApyYje. 

C nOWTOBal-beM 

llPBH llOTllPE,l.(CE,l.(HHK BJIA,Lt:E 
HMHHHCTAP 

.IJt/ ' .. )jpa~ilmli 
/(f;,/1- /.f/~~ l 

*-• . - \ . _J_ : 



PEDYJ>JIHKA CPJ>HJA 
MHHUCTAPCTBO O,IU>PAHE 

CEKTOP 3A MATEPHJAJlliE PECYPCE 
YDPABA 3A HH<DP ACTPYKTYPY 

Epoj 365-2 

26 '\'1 ,..T.'~'1 
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EEOfPA):( 

06asernTefbe y Be3H ca H3pa)J.OM IlnaHa 
reHepanHe perynauHje J1y6osHja, 
)J.OCTaB.JDa. 

qyBaTH .0.0 2027. fO)I.HHe 
<l>yHKL(Hja 34 pe)l.. 6p. 42 
.[{aTyM: 25 .01 .2022. r. 
06paljHsat~: sc Maja Kpra 

ill MH<l>PACTPYKTYPA lliAEAU 
CeKTop 3a rrpocTOpHo 11 yp6aHHCTHY.KO nnaHwpaH>e 

illAEAU 
Kapaijopljesa 27 

Be3a: saw 3aXTeB 6poj 63-04/2 OJJ. 11.01.2022. ro)J.HHe. 

Ha OCHOBY Barner 3aXTeBa, a y CKJla)J.y ca TaY.KOM 3. H 6. 0JJ.JlyKe 0 BpCTaMa HHBeCTHUMOHHX 
o6jeKaTa H npOCTOpHHX H yp6aHHCTHYKHX nnaHOBa O)J. 3HaYaja 3a OJJ.6paHy ("CJ1y)K6eHH maCHMK 
PC", 6poj 85/15), o6asernTasaMo sac )J.a 3a H3PaJJ.Y IlnaHa reHepanHe perynauHje J1y6oBHja, HeMa 
rroce6HHX ycnoBa H 3aXTeBa 3a rrpHnaroljasafbe noTPe6aMa OJJ.6paHe 3eM.JDe. 

IlpHJlHKOM H3pa)J.e IIJlaHa IIpHMeHHTM CBe HOpMaTMBe, KpHTepHjyMe H CTaH)J.ap)J.e y CKJla)J.y Ca 
3aKOHOM o nnaHHpaH>y H M3rpaJJ.fbH (,Cny)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 72/09, 81109- wcrrpaBKa, 64/10 
- YC, 24111, 121/12, 42113 - YC, 50/13- YC, 98/13 - YC, 132114, 145/ 14, 83118, 31119, 37119-
JJ.p.3aKOH, 9/20 H 52/21) I1 CBMM no)J.3aKOHCKHM aKTHMa KOjH peryJlMIIIY rrpe)J.MeTHy MaTepwjy. 

MK 

I[Jt . 

vbpaljeHO y 1 UeJJ.HOM) npHMepKy, yMHO)KeHO 
y I (je)J.HOM) rrpHMepKy H JJ.OCTaB.JDeHo: 

- m YIH<PpacTpyKTypa illa6au, illa6au, 
- ala. 

CTapqe li, .z.unJI. MH~. 

/ 



"EneKTpo.Q~crp~6YLl~ja Cp6~je" .Q.o.o. 6eorpa.Q 
OrpaHaK no3H~Lla .,. 
6p: 20700-,Q.09.14-266366/1-2021 JanttO,"~~~. l}l~~ y 
29.11.2021 .r. ~JWI\)Pac~·p ·Q_ C(~~- .._, 

/) ~!J''f }- ' ~ 2r{,A". 
~a6au 

J.n. "VlHcj::>pacrpyKTypa Wa6all" 
Kapal')opl')esa 6p. 27 

15000 Wa6all 

Ha Saw 3axres 6p. 2967-04 OA 21.10.2021. ro.Q. 3a ,Qocrasy rexH~l.lK~x ycnosa ~ no,QaraKa 3a ~3pa.Qy 
nnaHa reHepanHe peryna1..11.1je Ja HacelbeHo MecTo Jby6oBHja, O.Qpel')yjeMo cne.Qelie: 

Ycnose 

1. YTBpfJeHO je Aa V npeaMeTHOM nOApy'fjy noCToje HaWH nOA3eMHH H HaAJeMHH BOAOBH CBHX 
HanOHCKHX HHBOa, KaO H Tpad>OcTaHHye 35/10 kV H 10/0,4 kV. 

Ha ocHosy nopacra onrepeliel-ba, 3a osy 30HY npe.Qs~,Qer~ ~3rpa.Q1-bY HOB~ X o6jeKara (TC 10/0,4 KV, 
np~K!bYl.lHI!1X .QaneKoso,Qa, Kao ~ so,Qosa HH). no npas~ny ce Kop~cre rpacj:>ocraH~Lle r~na C6TC 1.-1n~ 

M6TC. 

• HH Mpe>Ka je Ha.Q3eMHa 11n1.-1 nomeMHa ~ no npas~ny He nose3yje cyce,QHe TC; 

BpcTa H npeceK npoBOAHHKa HH Mpe>t<e: 

• Ha,Q3eMHI1 BO.QOB~ cy r~na X00/0-A ca 113ona1..1~joM O.Q yMpe>KeHor non11er1.-1neHa, npeceKa 
3x70+50/8+2x16 mm2 3a OCHOBHY Mpe>Ky (Tn-8) ; 

• Ka6noscK~ so,Qos~ cy r~na XPOO-ASJ ca ~3onall~joM OA yMpe>KeHor non~er~neHa, npeceKa 
4x150 mm2 3a OCHOBHY Mpe>Ky (Tn-3); 

• norpowa4 ca seli~M onrepeliel-beM MO>Ke ,Qa ce np~KJbYl.ll.-1 Ka6noscK~M so.QOM o,Qrosapajylier 
npeceKa .Q~peKTHO y TC. 

2. np11n~KOM 113rpa.QI-be o6jeKara BO.Q11TI1 pal.lyHa o cne.QelieM: 

3aLUTI!1THI!1 nojac 3a Ha,Q3eMHe eneKTpoeHeprercKe so,Qose, ca o6e crpaHe so,Qa O.Q Kpajl-ber cpa3HOr 
nposo.QH~Ka , lt1Ma cne,Qelie L.Uit1p1!1He: 

aa HanOHCKit1 Hlt180 1 kV ,QO 35 kV: 
3a rone nposo.QH11Ke 10 Merapa, KP03 LUYMCKO no.Qpy4je 3 Merpa; 
aa cna6o 1130nosaHe nposo,QH1t1Ke 4 Merpa, Kpo3 wyMcKo no.Qpyl.lje 3 Merpa; 
3a caMoHocelie Ka6noscKe cHonose 1 Merap; 

3a nO,Q3eMHe eHepreTCKe BO,QOBe (Ka6nose) lt13HOC~ . O,Q lt18111Lle apM1!1paHO - 6eTOHCKOr KaHana: 
HanOHCKit1 Hll180 1 KV ,QO 35 KV, YKJby4yjylilt1 ~ 35 KV - 1 Merap; 

3awr~TH111 nojac aa rpaHccj::>opMaropcKe craH~Lle Ha orsopeHoM 1113HOCI1: 

- 3a HanOHCK~ H~BO 1 KV ,QO 35 KV, 10 MeTapa; 

3. npH6nH>KaBatbe H YKPWTatbe eHepreTCKHX H TeneKOMYHHKai..IHOHHX BOAOBa: np~ napanenHOM 
sol')el-by eHeprercKor ~ TeneKOMYH~KaL.11110HOr Ka6na .Q03BOJbeH je HajMal-b~ xopii130HTanaH pa3MaK O.Q 
0,5 m 3a Ka6nose 1 kV (JYC H. ~0 . 1 01 ). YKpLUTal-be eHepreTCKOr 111 TeneKOMYH~Kallii10HOr Ka6na BpLU~ 
ce Ha paaMaKy OA 0,5 m. Yrao yKpwral-ba rpe6a ,Qa 6y.Qe LUTO 6n111>t<111 900, an11 He Mal-blt1 OA 300 y 
HaCeJbeHit1M MeCTit1Ma, O,QHOCHO He Mal-blt1 O,Q 450 BaH HaCeJbeH~X MeCTa. EHepreTCKit1 Ka6n Ce, no 
npas~ny , nocrasJba 111cno.Q reneKOMYH~KaL.I~OHor Ka6na. YKon~Ko ce pa3Malll1 He Mory nocr111li111 , 
eHeprercKe Ka6nose Ha T~M MeCTI1Ma rpe6a nposecr~ Kpoa LleB111 , an~ 11 Ta.Qa pa3Malll1 He cMejy ,Qa 
6y.QY Mal-b~ O,Q 0,3 m. TeneKOMYH~ Kallii10H~ Ka6nOBII1 KOj~ cny>Ke ~CKJbYl.lll180 3a norpe6e 
eneKTpO.Q~crp~6YLl~je Mory ce nonarar~ y ~cr~ pos ca eHepreTCK~M Ka6nos~Ma, Ha HajMal-beM 
pa3MaKy KOj lt1 ce noKa>Ke 3a.QosoJbasajylil1 npopa4yHOM, an~ He Mal-b~ OA 0,2 m. 



'-
4. npM61Ut>KaBatbe M yt<pWTatbe eHepreTCKMX Ka6noaa Ca l..leBMMa BOAOBOAa M KaHanM3ai..IMje: H~je " 

.Q03BOibeHo napanenHo sof]eH>e eHeprercK~x Ka6nosa ~cno,Q ~n~ ~3HaA BO.QOBO.QH~X ~11~ 
KaHa11~3aL.I~OH~x Lies~ . oc~M np~ yKpwraH>y. Xop~30HTailH~ pa3MaK eHeprercKor Ka6na O.Q BO.QOBO.QHe 
~n~ KaHan~3ali~OHe Lies~ rpe6a ,Qa 1113HOCII1 HajMafbe 0,4 m. EHeprercK~ Ka6n np~ yKpwraH>y MO>Ke 
6111r111 nono>KeH ~cno.Q 11111~ ~3Ha.Q BO.QOBO.QHe 11111111 KaH a111113aL.III10He L.I8B111, Ha pacrojafby O.Q HajMafbe 0,3 
m. AKo ce pa3Mallll1 He Mory nocr111li111, ra.Qa eHeprercK~ Ka6n rpe6a nposyli~ KP03 3aWTII1THY LI8B. Ha 
M8CTII1Ma napanenHor sof]eH>a 11111111 yKpwraH>a eHeprercKor Ka6na ca BO.QOBO.QHOM 11111111 
KaHa111113aL.I~OHOM L.I8BII1 pos ce Kona py4HO (6e3 ynorpe6e MexaHII13aL.III1je). 

5. YKpwTatt.e eHepreTcKor Ka6na ca BOAOTOKOM: yKpwraH>e eHeprercKOr Ka6na ca BO.QOTOKOM (peKa, 
KaHan 111 en.) ~3BO.Q111 ce nonaraH>eM npeKo Mocrosa. v13y3eTHO, yKpwraH>e ca Mafbii1M peKaMa, 
noTOL.III1Ma 111 en. MO>Ke ,Qa ce 1113BO.Qe nonaraH>eM Ka6na Ha .QHO ~11111 111cno.Q ,QHa so,QoToKa. nonarafbe 
Ka611a Ha ,QHO BO,QOTOKa 1113BO,Q111 Ce Ha M8CTY r,Qe je 6p3111Ha BO,Q8 HajMaH>a 111 r,Qe He nOCTOjll1 MOryliHOCT 
selier o,QpoHa 3eMibe 11111111 Hac111naH>a Mylba. Ka611os111 ynorpe6JbeHII1 3a oso no11araH>e Mopajy 6~r111 
noja4aHII1 apMarypoM o.Q 4e11~4Hit1X >K~L.Ia . no11araH>e Ka6na 111cnoA ,QHa BO.QOTOKa 1113BO.Q111 ce 
npOB11a4efbeM Kp03 L.leB Ha .Qy6111HI!1 O,Q HajMafbe 1,5 m 111CnO,Q ,QHa BO,QOTOKa. 

6. HajKaCHII1je ocaM (8) .QaHa npe noYeTKa 6111110 KaKs111x pa.Qosa y 6ni!13111HII1 eneKTpoeHepreTCK111X 
o6jeKara , 111HBeCTII1Top je y o6ase3111 ,Qa ce n111cMeHII1M nJ'TeM o6par111 Cny>t<6111 Ja np111npeMy 111 Ha.Q30p 
O,Qp>KaBafba OAC "Enc AII1CTp1116YL.III1ja" A.O.O. 5eorpa,Q, OrpaHaK EneKTpO,QII1CTp1116YL.III1ja no3HII1L.Ia y 
no3H111LI111, y KOMe lie HaBeCTII1 ,QaTyM 111 BpeMe n04eTKa pa,QOBa, O,QrOBOpHO Ilii1L.Ie 3a 1113BOf]eH>e 
pa,Qosa 111 KOHTaKT renecj:>oH; 

7. rpaf]eslt1HCKe pa,Qose y Henocpe,QHoj 6111113111HII1 eneKTpoeHeprercKII1X o6jeKara spw1!1TII1 py4HO, 6e3 
ynorpe6e MexaHII13aL.III1je 111 y3 npeAY3111MaH>e cs111x norpe6H1!1X Mepa 3awr111re; 

8. Aa ce Ha MeCT111Ma Ha KOjii1Ma ce Hana3e eHepreTCK111 Ka6110BI!1 1113Bpw1!1 MexaH1!14Ka 3awr111ra Ha 
npon111caH111 H841!1H. 

9. Y cnyYajy norpe6e 3a 1113MewraH>eM eneKTpoeHeprercKII1X o6jeKara , Mopajy ce o6e36e,Q111TII1 
amepHaTI!1BHe rpace 111 111Hcj:>pacrpyKTypHII1 KOP111AOPII1 y3 nperxo.QHY carnacHocr OAC "EnC 
AII1CTp1116YL.III1ja" ,Q.O.O. 5eorpaA. OrpaHaK E11eKTpO,QII1CTp1116YL.III1ja no3HII1Lia y no3HII1L.1111. TpOWKOBe 
nocrasJbafba e11eKTpoeHeprercKor o6jeKTa Ha .Qpyry noKaL.1111jy, Kao 111 rpowKose rpa,QH>e, y CKila.Qy ca 
4IlaHoM 217. 3aKoHa o eHepreTit1LIII1 ("Cny>t<6eHII1 rnacH~K PC" 6poj 145/14) CHOCII1 1!1HBeCTII1Top 

o6jeKTa 36or 4111je ce rpaAH>e 1113Mewra nocrojeli111 o6jeKar; 

10. Aa no,QHOCII1Ilall 3axresa CHOCII1 cse rpowKose eseHrya11Hor owrelieH>a Haw111x no,Q3eMHII1X Ka6noscKI!1X 
BOAOBa 111 nOCTOjeli1!1X eHepreTCKII1X 06jeKaTa, HaCT8111!1X Hena>KfbOM 1113BOfJa4a pa,QOBa 11111111 
HenOWTOBafbeM OBI!1X YC110Ba. 

11. 3awrii1TY 111 o6e36ef]eH>e nocrojeli111x o6jeKara OAC "Enc All1cTpii16YL.I111ja" A.o.o. 5eorpa.Q rpe6a 
1113BpW111TII1 npe noYerKa 6111110 KaKBit1X pa,Qosa 111 npe.Qy3eTII1 cse norpe6He 111 o,Qrosapajylie Mepe 
npeAOCTpO>KHOCTII1 KaKO He 6111 , Ha 6111110 KOjll1 Ha41t1H, ,QOW110 AO yrpO>KaBafba MeX8HII14K8 CTa61!111HOCTit1 
111 T8XHI!14K8 111CnpaBHOCTII1 npe,QMeTHit1X 06jeKaTa; 

Os111 yc11os111 ce 1113,Qajy pa.Qit1 1!13pa,Qe 1t1 ,QonyHe nnaHa reHepanHe pery.nai..IMje 3a HacelbeHo MeCTO 
Iby6oaMja 111 y .Qpyry cspxy ce He Mory KOp111CTII1TII1 . 

Aocras111rw 
no,QHOCII10LIY 3aXTeBa 2X 
Cny)f(6111 eHepreri!1Ke 
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Wa6a4. 20.10.2021 n 

npe,aMer: 3axTes Ja AOCTasy no.aaTaKa o.a 3Ha4aja 3a 1113pa.ay nnaHa reHepanHe peryna411je 
fby60BIIIja 

nowTOBaHe KOnere, 

o6aaeWTaeaMo sac .aa cMo, Ha saXTee CKynWTMHe onWTIIIHe Jby6oe111ja. aHra>KoaaHI!I Ha 1113pa,a111 nnaHa 
reHepanHe peryna4Hje 3a HaceJbeHo .Iby6oaHja (Aafbe y TeKcry- nrP 111n11 nnaH). Kon11jy O.anyKe CO 
Jby6os111ja o np111cryna~-t>y 1113pa.a111 nnaHa reHepanHe peryna4111je (6p.06-481 /2020-03 ca ce,aHIII4e o.a 
31 .12.2020.rOAII1He) AOCTaBfbaMO y np111.nory 

nnaHCKIII ocHos 3a 1113pa,ay nrP je npocTOpHIII nnaH onwn1He Jby6oa111ja (.Cn n111cr onwr111He Jby6os111ja". 
6p.4/2012). nnaHCKIII OCHoa 3a 1113pa,ay nrP ca,ap>KaH je y 3aKoHy o nnaHJApa~-t>y 111 113rpa,a~-t>111 ("Cn. rnacHIIlK 
PC", 6p. 72/09, 81/09 111cnp., 64/10 -o,an. YC, 24/11. 121/12, 42/13- o.an.YC, 50/13-o.an.YC. 98/13- o.an. 
YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-,ap saKOH V1 9/20). 

nfiyxsaT rma'"'a je J.o~AeHTIIIYaH nnaHy reHepanHe peryna4~je Hace!ba fby6oa111ja 1.43 2014.ro,at~~He. Ha o6yxeary 
cy .aenoe\11 KaTacrapCKIIIX onwTIIIHa· flOI-biiiH, fby6oa111ja, YVlmyK V1 .Qol-ba 5yKOBIII4a. y yKynHoj nospW1i1Hiil OA OKO 
881 ,16 xeKTapa. 

L\t>~Jb 1113pa,ae nnaHa je ,ae¢V1Hl4ca~-t>e : o6yxsara nnaHa, rpaHI>f~e rpat)eBV1HCKor no,apy-4ja. no,aene 
npocropa Ha noce6He HaMeHe 111 soHe, rojecT, npere>t<HY HaMeHy npocTopa no 30HaMa Iii 1..1em1HaMa. 
peryna41-10He 111 rpat)eBVIHCKe 1l111HIIIje, HIIIBenal..IMOHe KaTe pacKpCHIA4a yn111~a V1 nospw111Ha jasHe HaMeHe, 
KOpiii.QOpe 111 Kana4\1TeTe 38 cao6paflajHy, eHepreTCKy, KOMYH81lHY Iii ,apyry IIIHcppacrpyKTypy, Mepe 
3aWTl!ITe KYllTYPHO-IIICTOpllljCKIIIX cnoMeHIIIKa lit 3aWTIII'fleHiiiX nplilpOAH11X wen11Ha, 30He 3a Koje ce ,aoHocl-1 
nnaH A8T8JbH6 perynaLtlllje, JlOKal.llllje 3a KOje ce o6aBe3HO 1113pal')yje yp6aHIACTW-!KIII npojeKaT, OAHOCHO 
pacnl4cyje KOHKypc, npaelrfna ypef)e~-t>a 1-1 npae111na rpaf)e ~-t>a Kao 111 eneMeHTe 3a cnpoeof)e~-t>e nnaHa. 

nrp l'le 6V1TIII npaBHIII OCHOB 3a 113paAy nnaHOBa AeTafbHe pery1l8L\Y1je, ltl3A8Bal-be 1!1HcpOpM8L\IIIje 0 
JlOKaL\11]11, 1lOKa41-1jCKIAX ycnosa Ill 3a 1.13rpa,ay yp6aHIACTI!l4KO-TeXHIA4KL1X ,QOKyMeHTaTa. 

nowTosaHe Konere, MOiliiiMO sac .aa HaM, y cKna,ay ca 3aKOHOM o nnaHIIIpaH:>y lA 1113rpaA~-t>lil, y Haj6p>KeM 
MoryneM poKy, .aocTaBIIlTe no,aaTKe o.a 3Ha4aja 3a 1113pa,ay nnaHa 1.43 eawe Ha.ane>KHOCTVI. ro jecT cne.aefle: 

• no,aaTKe o nocTojeflJAM eneKTpoeHepreTCKL1M o6jeKTIIIMa y o6yxsaTy nnaHa. noce6Ho o. 
- nOJlO>Kajy Ill Kana4vtTeTIIIMa (M8KCIIIMa1lHl4M Ill VIHCTallVICaH V!M) Tpacpo-CT8HL148 110.'35kV, 35/10kV, 

10/0 4kV; 
- nono>KajJAMa ,aanel<OBO,Qa 11 OkV, 35kV Ill 1 OkV Ill MeWOBIATIIIX BOAOBa 1 0+0.4kV; 
- nono>t<ajJAMa no,a3eMH~1X BI.1COKOHanoHcKHX ao.aosa 35kV VI 1 OkV: 
- nOJlO>Kajy B83.QYWHe Hl!lCKOHanOHCKe Mpe)l(e Ill nO,Q3eMHIIIX HIACKOHanOHCKL1X Ka6noea. 
Y se3111 ca rpa>KeHI!'IM 143 oae crasKe o6aeewrasaMo sac o cne.aeneM. YBIIIAOM Ha repeHy ~ ca 
carem1TCKL1X CHL1MaKa Ha noprany reocp6111ja, yoYL11ll.-1 cMo Henpe[4V13Hocr~ KOA nono>Kaja 
nocrojefl11x .aa.neKoso,aa y o6yxeary, a KOjY1 cy HaHeTVI Ha n.naHy H3 2014.ro,aHHe. Y3 oaaj 3axTeB 
,QocrasJbaMo rpa¢1!14KY1 np111nor - Marp111[4a nrP ca nocTOjenoM eneKTpoeHeprercKOM Mpe>KoM ca 
no.aa~111Ma Koje cMo np111Kynl41llll Ha repeHy. HanoMVI~-t>eMo Aa cMo Tpace HaHenVI opjeHra~VtaHo a Aa 



JP Infrastruktura Sabac, Sabac 
Sektor za izgradnju, 
SAOBRACAJA I IFRASTRUKTURE 
Sluzba za prostorno i urbanisticko planiranje 
15000 Sabac, Karadjordjeva 27 

dana 01.11.2021, Beograd 

Predmet: Zahtev za dostavu podataka od znacaja za izradu plana generalne 
regulacije Ljubovija- dostava trazenih podataka 

Postovani, 

Prema Vasem zahtevu br. 2967-03/4 od 21.10 .2021. za dostavu podataka od znacaja za 
izradu plana generalne regulacije Ljubovija dostavljamo Vam informaciju da mobilni operater A1 
Srbija d.o.o., Beograd u predmetnoj zoni: 

ima 1 postojecu baznu stanicu GSM/UMTS i MW mreze i to gostujucu na postojecem 
stubu Telenor-a/Cetin. Ova BS je van zone obuhvata tako da vam dostavljamo samo kao 
informaciju, 
i ima 1 planiranu baznu stanicu GSM/UMTS i MW mreze u predmetnoj zoni 

Kod I me Longitude 

BA1210_01 SA_Ljubovija 19. 21'55.5"E 

BA1439 SA Ljubovija centar 19.22'34.14"E 

Al Srbija d .o.o. 
~a .z, 1:070 Nov1 Beograd Srb11 

M hem bro) 20220C,n PIB 104104549 

Latitude 

44.11 '31.4"N 

44. 11'19.7"N 

A It 
(m) Tip lokacije vlasnistvo 

[321] postojeci stub Te lenor/Cetin 

[180] krov Al Srbija 

Radijus 
trazenja 

status (m) 

u radu \ 

planirano 800 



u zavisnosti od sirih i lokalnih zahteva i tendencija u telekomunikacijama planovi ce se menjati . 

Za sve ostale potrebne informacije i dopune kontakt sa nase strane je Goran Despotovic tel. 
060/000-4308 iii e-mail: g.despotovic@Al.rs 

S' postovanjem, 

G. Desootovic@Al.rs 

A1 Srbija d.o.o. 
Mi lutina Milankovica 1z 
11070 Beograd, Srbija 
Al.rs 

Al Srbija d.o.o . 
c lz 11070 Nov• B og d Sr 1 

Mahcm br J .ll.);.:l002 i P F 1 4 4'i4Q 



JIT Hu<j_)pacTpyi<Typa llla6au 
CeKTop 3a H3rpa,z:un y 
O.neJbeH>e 3a rrpocTopHo 11 yp6amrcTH'IKO 
rrrraHHpalbe 
Kapaijopl)esa 6p. 27 
15000 llla6au 
flAK: 272105 

CeKmop 3a pa3aoj 

Barn 6poj: 2967-04/2 o.n 21.10.2021 

Haw6poj: 06-07/23191 o.n01.11.2021 (1375/21) 

,[(aTyM: 24.11.2021 

JaaHO npeAy3et.e 
"CP6111JAr AC" 

HoB~ cao. f II 

61oP,..6:0.'f...(.,J. L( ~09 
2 ~-~ ... : .... ~~!~ ...... 20 ........ rOA. 

llpeLJ;MeT: YcJJOBH Ja HJpaLJ;y IIJJana rcuepaJJue peryJJan;uje Jhy6onuja 

ITounosaHH, 

Y se3H Barner JaxTesa 3a HJ.nasaH>e ycrrosa 3a H3pa.ny ITnaHa reHepanHe perynau11je 
Jby6os11ja, o6aseunasaMo Bac .na y o6yxsaTy npe.n:MeTHOr rrnaHa y Ha.nrre)J<HOCTH .TIT , Cp611jarac" 
He ITOCTOjH H3rpaljeHa raCOBO.[(Ha Mpe)J(a HJIH o6jeKTH, CXO,Z:{HO TOMe Jf1 ,Cp611jarac" HeMa noce6HHX 
ycrrosa ca cTaHOBJmna rrporrHcaHe Jawnl.Te lBrpaijeHe racoso.n:He Mpe)J(e. 

.[(HCTpH6ynrBHe raCOBO,Z:{He Mpe)J(e on qeJIH'IHHX UeBH MaKCHMaJIHOf pa.D:HOf npHTHCKa 
(MOP) 16 bar - ITnaHOM reHeparrHe peryrrauuje Jby6osuja, 

TPH MPC-a -ITrraHOM reHeparrHe pery;rauuje Jby6osuja • 

.D:HCTpH6yTHBHe racosonHe M~e)J(e on rronueTuneHCKHx u.esH MOP 4 bar-l1naHOM 
reHeparrHe perynauHje Jby6oBHJa. 

On r ope cnoMeHyTe .D:HCTpH6yTHBHe racoso.nue Mp~)J(e o..u 'I~JIHqHHX u.esH MOP 16 bar, y 
perynau.woHOM nojacy nocTOjenHx H nnaHHpaHHx cao6panaJHHua. Y. JaBHOM 3eMJbMWTy, y 3eJTeHHM 
ITOBpWHHaMa MJIH TpOTOapHMa, npeMa CBMM 6JIOKOBHMa (HH.D:YCTPH.Ja, I1pOM3BO,.Ulha, KOTrrapHHUe .. . ) 
nrraHHpaTH .neoHMU.e .n:HcTpH6yTHBHe racoso.n:He Mpe)J(e o.n qeJIHl.JHHx U.eBH MOP 16 bar 3a noTpe6e 
cHa6.nesaH>a rrpMpo.nHHM racoM senHX noTpowaqa, Kao H .no 11°Kau.Hja npe.nsHl)eHMx 1a 
MepHoperynauHoHe cTaHHue.OBH noTpowa1.m 6H ce cHa6..uesa.nH rrpHpo.nHHM racoM 
rrpHKJbY1.fHBalbeM Ha COTICTBeHe MepHoperyrraU.HOHe CTaHHI.J,e. JloKal.J.Mje 0BHX noje.[(HHa'-!HHX 
MepHoperyrrauMOHHX CTaHHI.J,a 611ne .ne¢HHHCaHe Y rrocTyiTKY crrposol)elha nrraHcKor ..uoKyMewra. 
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ITnaHOM reHeparme perynau.Hje npe.uBH.lleTH KanaU.HTeT cse TPH MPC ,11.0 6.000 m 3/h, Kao 11 

jas1-1e rpaljeBMHCKe napu.ene 3a TpajHo M3Y3HMaH>e 3a H>Hxosy H3rpa.llH>Y, TaKo ,11.a ce oMorynrr 

CHa6,1J.eBalbe IIpMpO.llHMM raCOM IIOTeHU.HjaJIHHX IIOTpornaqa KaKO HaceJOeHOf MeCTa J1y60BHja, 

TaKO I1 CBHX OCTMHX HaCeJbeHHX MeCTa Ha TepHTOpHjH 0nWTHHeJ1y60BI1ja, BaH rpaHJ-fll.a 
npe.uMenwr nnaHa. 

J1naHHpaHe MepHoperynaU.110He CTaH11U.e MOpajy MMaTI1 11pHCTYTIHI1 nyT MHHHMMHe WHpHHe 

3 m H np11KJOyYaK Ha eneKTpo 11 TT Mpe)l(y. 

Y TeKCTYMHOM ,11.eny npe.llMeTHor ITnaHa npe.llB11.lleTn .llMCTpi16YTHBHY racoBO.llHY Mpe)l(y O.ll 

nonl1eTI1JTeHCKHX u.es11 MOP 4 bar. ,UI1cTpn6yTHBHY racoBO.llHY Mpe)l(y O.ll non11eT11neHcK11x u.es11 

MOP 4 bar npe.llBM.lleTH HMajyny y BH.llY rycTHHY n HaMeHy nocTojeliMx 11 nnaHHpaHHX o6jeKaTa. 

,[{11CTp116yTI1BHH raCOBO.ll TIJiaJmpaTH y perynaU.I10HOM IIOjacy cao6panaHHU.a, y jaBHOM 3eMJbMWTy, 

y 3eJieHI1M IIOBpiiiHHaMa HJIH TpOTOapHMa Ca je.uHe HJIH o6e CTpaHe cao6panajHMUe, 3aBMCHO O.ll 

DOTeHUHjMHI1X TIOTpOWaYa, TaKO ,[(a Ce OMoryoo je,lJ.HOCTaBHO IIpMKJbyYelhe Ha .ll11CTpH6yniBHH 

raCOBOLI,. 

Tpace IIJ!aH11paHHX raCOBO,lJ.a CHHXpOHH30BaTH ca OCTMHM MH<lJpacTpyKTypH11M BO.ll0BI1Ma. 

Y TeKCTYMHOM ,11.eny npe,11.BI1,1J.eTI1 M3rpaJllhY raCHI1X npHKJbyYaKa O.ll MeCTa npHKJbYY.CJ-ba Ha 

.llMCTpH6yTmmy racoBO.llHY Mpe)l(y MOP 4 bar ,11.0 o6jeKaTa 6y,11.ynnx noTpomaqa 11 MepHo 

perynau,M01-111X CTa!·iHUa HJIH perynaUHOHHX CTaHHUa 11 MepHHX CeTOBa (y CKJia.lly ca I1Jiai·I11paHHM 

HaYI11-10M IIOTpOWJ-be raca) 3a npe)J.MeTI-!e ,[(eJIOBe CTaM6eHO - IIOCJIOBHHX o6jeKaTa TaKO ,[(a CBaKH 

snac1-111K npoCTOpHe uemme (cTaM6el-!e HJIH nocnosl-le) HMa noce61-1o MepeH>e noTpow~-~:,e raca. 

llpH H36opy Tpace nna1-1upaHHX racoso,11.a Mopa ce ocnrypaTH 6e36e,11.a1-1 11 noy3JlaH pa.ll 

.llHCTpH6yTHBHOr raCOBO,lJ.a, KaO H 3aWTMTa JOY.lli1 l1 HMOBHHe, Tj. cnpeYHTH MOrynHOCT UJTeTHHX 

YTHUaja OKOJIHI-Ie Ha raCOBO.llH raCOBO.lla 1-1a OKOJII1Hy. 

I1p11 H36opy Tpace racoso,11.a Mopa ce ocHrypaTH: 

1) }la racoBO.ll He yrpo)l(asa nocTojene HJIH rmaHHpal-!e o6jeKTe, 11 nnaHHpaHy l-laMeHy 

KOpHWllel-ba 3eMJbi1WTa y CKJia.lly Ca rrnaHCI<HM .llOKyMeHTHMa; 

2) paUMOHMHO KOpHrnliefbe no,11.3eMHOr npocTopa H rpal)esHHCKe noaprmme; 

3) lifCIIyfbeHOCT ycnosa y IlOfJTe.lly TeXHHY.KHX 3aXTeBa .llPYrHX HHcppaCTpyKTypHHX o6jeKaTa 

y cKna.lly ca noce6HHM nporrHCHMa; 

4) ycKnaljeHOCT ca reOTeXHHYKI1M 3aXTeBI1Ma. 

J1oTpe6HO je np11 113pa.lll1 f1pOCTOp1-10f nnaHa IIOWTOBaTI1 CBa npOIII1CaHa pacTOJafha O.ll 

raCHHX HHCTMaUHJa, a y CKJI.a.lly ca: 

J1paBI1JI.HHKOM 0 YCJlOBHMa 3a HeCMeTaHy 11 6e36e.UHY .ll11CTpH6yUHjy npHpO.llHOf raca 

racoBO.llMMa npHTI1CKa ,11.0 16 bar ("Cn. rnacHHK PC", 6p. 086/20 15), 

11 TexHWII<HM ycnoBMMa 3a H3rpa.lllhY y 3aWTHTHOM nojacy racoBO.[(HHX o6jeKaTa (.llaTHM y 

HaCTaBKY TeKCTa). 
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TexHHl.fKH ycnosu Ja uJrpa,ll.lhY y JaiiJTHTHOM nojacy racoBO,ll.HHX o6jeKaTa: 

1. .LJ:ucTpH6yTHBHH racoBO,ll. O,ll. l.fCJIHl.fHHX u;esu MOP 16 bar 

Vbrpa.z:una HOBHX o6jeKaTa He CMe yrp03HTH CTa6HJIHOCT, 6eJ6e,n:HOCT H TIOy3,n:aH pa,n: 
racoso.n:a. 

MHHHMaJIHO pacTojat-be TeMeJba o6jeKaTa o.n: racoso.n:a o.n: je 3 m . 

TipH rinaHMpmny cao6panajHHU:a H ypeijeiDy TepeHa noTpe6Ho je nowToBaTH nponHcaHe 

BHCHHe Ha,n:cnoja y o,n:Hocy Ha yKonaH racoso.n: y JaBHCHOCTH o.n: ycnosa soijeiDa (y JeJieHoj 
TIOBplliHHH, HCTIO.l{ KOJIOB03a H CJI.). 

MHHHMaJIHa BHCHHa Ha.l{CJIOja y O.l{HOCy Ha YKOIJaH raCOBO.l{ y JeJieHOj ITOBplliHHH je 0,8 m. 

MHHHMaJIHa BHCHHa Ha,n:cnoja y O.l{HOCY Ha YKOITaH raCOBO.l{ y TpOTOapy (paYyHajyrm O.l{ 
ropr-be HBHUe uesH .no ropl-be KOTe TpoToapa) je 1 ,0 m. 

ITpHllHKOM yKpwTatba racoso.n:a ca cao6pahajHHU:aMa, oca racoso.n:a je no rrpaBHllY rro.n: 

npaBHM yrnOM y O.l{HOCY Ha ocy cao6panaji-IHl{e. YKOJlHKO TO HHje Moryne H3BeCTH .l{03BOJbeHa cy 
o.n:cTyrrafha .no yrna o.n: 60°. 

TipHllHKOM yKpwTmna racono.n:aca cao6panajHHUaMa MHHHManHa BHCHHa Ha.n:cnoja o.n: roptbe 

HBHUe raCOBO.l{a .l{O ropi-be KOTe KOJ10B03He KOHCTPYKU:Hje, 6e3 IIpHMeHe TIOCe6He MeXaHWIKe 

3alliTHTe, aKO Ce CTaTHqKHM npopa'IyHOM U:eBOBO.l{a Ha cao6panajHO OTITepenelbe YTBp.ll:H ,n:a je TO 
Mory ne, H3HOCH 1,35 m. 

TipHllHKOM yKpwTaJ-ba racoso.n:a ca cao6panajHHUaMa MHHHManHa B.HCHHa Ha,n:cnoJa o.n: 

roptbe HBHU:e racoso.n:a .no ropiDe KOTe KOJlOBOJHe KOHCTPYKU:Hje Ka,n:a ce racoso.n: MexaHHl.:fKH lliTHTH 

nonaratbeM y JalliTHTHY u:es, HJHOCH 1 ,0 m, aKo ce cTaTHl.:fKHM npopal.:fyHoM uesoso.n:a Ha 

cao6panajHo orrTepenel-he yTsp.n:H .n:a je TO Moryne. 

ITonarm-be racoso.n:a .n:y)l{ cao6panajHHua ce npwH 6e3 npHMeHe noce6He MexaHHI.fKe 

JarnniTe aKo ce cTaTHl.:fKHM npopaYyHoM uesoso.n:a Ha cao6panajHo orrTepeneiDe yTBp.ll:l-1 )la je To 

Morylie, c THM ,[Ia MHHHManHa .LIY6HHa yKonasai-ba O.LI ropi-he HBHU.e racoso.Lia .LJO roptbe KOTe 

KOJ10B03He KOHCTpyKUHje rryTa y TOM Cllyl.:fajy H3HOCH 1,35 m , a CBe y CKJla,[Jy Ca YCllOBHMa 

ynpaBJbal.:fa nyTa. 

ITpHllHKOM yKprnTal-ba racoso,[Ja ca )KeJie3HHl.:fKOM npyroM MHHHManHa BHCHHa Ha.LJcnoja O.LI 

roptbe HBHU.e racoso.Lia no ropl-he HBMU:e npara )KeJle3HHqKe npyre HJHOCH 1,5 m. 

f1p1111HKOM yKplliTatba racosona ca peryllHCaHHM soneHHM TOKOBHMa MHHHMaJlHa BHCHHa 

Ha,[JCllOja 0,[1 fOpi-be HBHU:e raCOBO,[Ja ,[10 ,[Jl:la peryJIHCaHHX KOpHTa BO,[Jel:lHX TOKOBa H3HOCH 1 ,Q m , 

O.LJHOCHO rrpHllHKOM yKprnTai-ha racosona ca HeperynMCaHHM soneHHM TOKOBHMa MHHHManHa 
BHCHI:la Ha}.lCllOja 0,[1 ropi-be HBHU:e racOBO,[Ja no ,[JHa HeperyJIHCaHHX KOpHTa BO,[Jel:lHX TOKOBa 113HOCH 

1,5 m. 

f1p11 napanenHoM sol}el-hy racoso.ua ca .upymM HHCTanau:HjaMa, rroTpe6Ho je nowToBaTH 

ITpaBHllHHK o ycnoBMMa Ja HecMeTaHy H 6eJ6e.LIHY nMCTPM6yu:Hjy rrpMpo.uHor raca racoBOLJHMa 

npHTHCKa no 16 bar: 

MHHHMaJma .LJOJBOJbeHa pacTojal-ba cnoJbHe HBHU.e no.uJeMHHX qeJIHl.:fHHX racoso.Lia I 0 bar 

<MOP:'S 16 bar ca .upy mM raco BO.LJHMa, HHq)pacTpyKTypHMM H LIPYrHM o6jeKTHMa cy: 

~ --- ·-·--- -
J MHHHManHo LI03BOJbeHo pacToja~-~ 

(m) 
I YKpwTal-be flapaJJCJ!HO B0_5~~~ ___ l ra~~OAH-;iel)y<oo6HO . 0,20 0,60 --

_QA_raco~_o.na .no so.noso.na 11 KaHaJJH3aUH je 
0,20 0,40 

·---· 
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-
O.n, racoso.na .no spenoso.na 11 Tonnoso.n,a 0,30 0,50 

O.n, racoBo.n,a .no npoxo.n,HHX KaHaJla spenoso.n,a 11 0,50 1,00 
TOr:'_~_o_~~,Q-a -· 
O.n racosona no HI1CKOHanoHCKI1X 11 BI1COKOHanoHcKHX 0,30 0,60 I 

~ ~~~~~6nosa_ ·----
O.n racosona .no TeneKoMyHHKal\HOHHX H onTH'1KHX 

0,30 0,50 Ka6nosa 

O.n racoso.na .no so.nosa xemtjcKe HH.n,ycTpHje H 0,20 0,60 
TeXHOJlOWKHX QJJ1y11.n,a 
On racoso.na no pe3epsoapa* H npyr11x H3sopa 
OilaCHOCTH CTaHHL\e 33 CHa6.n,eBaJne ropHBOM npeB03HI1X - 5,00 
cpe.n,cTasa y .npyMcKoM cao6panajy, MaH>HX nnos11na, 
M3H>l1X npHBpe.LJ,HHX 11 Cil()_Q_TCKHX Ba3nYXOI1JlOBa 
On racosona .no H3sopa onacHOCTH nocTpoje~na 11 
o6jeKaTa 3a CKJla.LJ,HWTeH>e 3ailaJb11BI1X 11 rOp11BI1X - 3,00 
Te'1HOCTI1 _Y-K)'IlHOr Kanal\11TeTa HajBHWe 3 m3 

O.n racosoll.a .no H3Bopa onacHOCTH nocTpojeH>a H 
1 o6jeKaTa 33 CKJla.LJ,11WTeH>e 3ailaJbl1Bl1X 11 rop11Bl1X - 6,00 __ j I TeYHOCTH yKynHor Kanal\HTeTa s11we o.n 3 m3 a HajsHtue 
[ I 00 ~11~ -----· 
· O.n racoso.na .no H3Bopa onacHOCTH nocTpoje~na 11 

15,~ ~6jeKaTa Ja CKMAHWTelbe JanM.HBHX H mpHBHX -
~YHOCTH ~K~n11or Kanal\HTeTa npeKo I 00 m3 

On racoso.na .no H3Bopa onacHOCTH nocTpojeH>a 11 
1 o6jeKaTa 3a cKna.n,HwTeH>e 3anaJbHBI1X racosa yKynHor - 5,00 
~~anaut-tTeTa Hajs11we I 0 m3 

1 O.n racoso.na .no H3sopa onacHOCTH nocTpojeH>a 11 
1 o6jeKaTa 3a CKJlanHwTeH>e 3anaJbHBHX racosa yKynHor - 10,00 
:_~a_r:J_ai.JJ:!!~'!"a BHwe o.n 10m3 a Hajs11we 60m3 

! On racosona no H3sopa onacHOCTI1 nocTpojeH>a 11 
o6jeKaTa 3a cKnanl1wTeH>e 3anaJb11BI1X racosa yKynHor - 15,00 

~i!n_al\HTeTa npeKo 60 m3 

_Q~ racosona no waxTosa H KaHana. 0,20 0,30 

- I ,50 _9n raco.so.n.a no BHCOKor 3eneHHna 

* -_pac!:_(_)J_a~_e c~~epH no_t a6a HTa__p_e.....:3_e.L_p_so..:...a__,pL_a _ ______________ _ 

H11je )l03BOJbeHo napanenHo sol)efbe no)l3eMHHX BO)losa 1131-Ia,ll 11 Mcno)l racoso)la. 

HHje /l03BOJbeHo noCTaBJbaJ-he maxTa 113Ha)l racoso)la. 

I 

-I 

11pi1I1MKOM yKpLLITafba racoso)l ce no npasnny nocTaBJba M3Ha.u tcaHaJIH3auMje. YKOni1KO ce 

MOpa IlOCTaBMTH HCI10,ll, HeOXO)lHO je npMMeHTHTH )lO)laTHe Mepe pa,UM cnpeY:aBarba eBeHTya.mfOr 

npo.llopa raca y KaHaJIM3aUMJY· 

2. MHHHManna xopH30HTamla paCTojaiba MPC, MC H PC OJl cTaM6eHHX o6jeKaTa H 

o6jeKaTa y KOjHMa CTaJlHO HJIH OOBpeMeHO 6opaBH BCiiH 6poj JLYJlH cy: 

MOP Ha yna3y 

Kallal\HTeT m3/h MOP ::; 4 bar 4 bar < MOP::; I 0 bar 10 bar <MOP::; 16 bar 

y3 o6jeKaT (oTsopH Ha 3m 111111 y3 o6jeKaT 5m HJ111 y3 o6jeKaT ( Ha 
JlO 160 o6jeKTY MOpajy 6HTI1 ( Ha 311Jl HJJH npeMa 311.LJ, 11Jll1 npeMa 311ny 6e1 

BaH 30Ha onaCHOCT11) 311.LJ,Y 6e3 OTBOpa) OTBOpa) 

3m 11!111 y3 o6jeKaT (Ha 5m HJ111 y3 o6jeKaT 
3Hn HJ111 npeMa 3Hny (Ha 311.LJ, HJlH npeMa 

o).l. 161 on 1500 - - 6e3 OTBOQa) 3H.LJ,Y 6e3 OTBOpa) 8111 

o.n I 50 I .no 6000 Sm 8m 10m 
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o.u 600 I .no 25000 8m 10m 12 111 

npeKo 25000 !Om 12m 15m 

no.u3eMHe CTaHI1LJ.e lm 2m 3m 

PacTojalbe H3 Ta6ene ce MepH o.u TeMeJba o6jeKTa .uo TeMeJba MPC MC, O)l)-IOCHO PC. 

MunuMaJina xopu30HTaJina paCTojau.a MPC, MC II PC O.ll .llpyrux o6jeKaTa cy: 

MOP Ha yna3y 

06jeKaT MOP:S4 4 bar < 10 bar 
bar MOP :S 10 <MOP:S 

bar 16 bar 
)f{ene3HI14Ka 11JlH TPaMsajcKa npyra 10m 15 m 15 111 

Konoso3 rpa.ncKHX cao6panajHI1U.a 3m 5m 8m 
JlOKaJJHH IlYT 3m 5m 8m 
)J,p:>~<aBHH nYT, OCHM aYTOilYTa 8m 8m 8m 

AYTOilYT 15 m 15111 15 m 
Y1mepHe cao6panajHHUe 3m 3m 3m 
JaBHa WeTaJJ11WTa 3m 5m 8m 
Y13BOp OnaCHOCTI1 CTaHI1l.{e 3a CHa6,ueBa!he rOpHBOM !Om 12m 15m 
npeB03HHX cpe.UCTaBa y .UPYMCKOM cao6panajy, Malhi1X 
nJlOBHJla, Malhi1X npHBpe.[lHHX 11 CnOpTCKHX Ba3)l,yxOnllOBa 
Y13BOp onacHOCTH nocTpojelha 11. o6jeKaTa 3a !Om 12m 15 m 
CI<Jla.[lY!WTe~be 3anaJbY!BY!X Yl rop11BHX TelJHOCTYI Yl 

3anaJbY!BI1X racosa 
TpaHccpopMaTopcKa CTaH11Ua !Om 12m 15 111 

Ha)l.3eMHI1 eneKTpo BO.[lOBYI 0 bar <MOP< 16 bar 
1 kV > U 811CI1Ha CTy6a + 3 m 

. 
1 kV < U :S 811CY!Ha CTy6a + 3 m 

.. 
110kV 
I kV < U :S 8HCI1Ha cTy6a + 3, 75 
220kV 

.. 
m 

440 kV < U 8YICHHa CTy6a + 5 m •• . 
anH He Ma!he o.u 10 111 .. 

aJJY! He Mal-be O.[l 15 m. 0BO pacroja~be ce MO)I(e CMalhi1TI1 Ha 8 m 3a BO)l,OBe KO.U KOji1X je 
1130JlaU.Hja BO.[la MeXaHI14KH 11. eJJeKTpH'·IHO Il060JbWaHa 

MHHHMaJIHO xopH30HTaJIHo paCTojaH>e MPC, MC H PC on )l(eJie3HH'iKHx H TpaMsajcKHx 
npyra MepH ce on6JIH)I(e HBHUe rnHHe, a pacTojalbe onjaBHHX nyTesa Mepu ce on HBHUe KOJIOB03a. 

3a :m)laHe H.Jm MOHTa)I(He o6jeKTe MPC, MC H PC MHHHMaJIHO xopH30HTaJIHO paCTojal-be ce 
MepH on 3Hna o6jeKTa. 

3. )].ucTpu6yTHBHH racoBO.ll O.ll noJIHCTHJICHCKHX l{CBH MOP 4 bar 

JtbrpanH>a HOBHX o6jeKaTa He CMe yrp03HTH CTa6HJIHOCT, 6e36enHOCT 11 Il0Y'3LlaH pan 
racosona. 

M11HHMa.JlHO paCTojaH>e TeMeJba o6jeKaTa on racoso.ua o.uje 1 m. 

flp11 nJiaHHpal-hy cao6pahajHHUa H ypeljel-hy TepeHa noTpe6Ho j e nornTOBaTH 
BHCHHe Hancnoja y O)lHOCY Ha YKOTiaH raCOBO)J, y 3aBHCHOCTH O)l YCJIOBa BOijefba 
Il0Bpl.UI1HI1, 11Cnon KOJIOB03a 11 CJI.). 

npon11caHe 
(y 3eneHoj 

MHHHMaJIHa BHCHHa Ha)lCJIOja y onHOCy Ha yKOTiaH raCOBO)l y 3eJieHoj Il0BpW11HH je 0,8 m. 

M11HHMaJIHa BHCHHa Ha)lCJIOja y O)J,HOCy Ha YKOilaH raCOBO)l y TpOTOapy (palfyHajynH O)l 
ropa,e HBHUe ues11 .uo ropl-be KOTe TpoToapa) je 1,0 m. 
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fipwnwKOM yKplliTaJha racoso.na ca cao6panajHwuaMa H rrpyraMa, oca racoso.na JC no 
rrpaBHny ITO.[( rrpaBHM yrJIOM y O.l(HOCY Ha ocy cao6panajHHUC. YKOJIHKO TO HHje Moryne 113BCCTH 
.l(03BOJbeHa cy o.ncTyrrafba .no yrna o.n 60°. 

fipHIIHKOM yKplliTaH>a racoso.na ca cao6panajHHUaMa MHHHManHa BHCHHa Ha.ncnoja o.n 
ropibe HBHUe racoso.na .no roplhe KOTe Konoso3He KOHCTpyKunje, 6e3 rrpHMeHe rroce6He MexaHH'-IKe 
3ai.liTHTe, aKo ce CTaTH'IKHM rrpopa'IyHoM uesoso.na Ha cao6panajHo orrTepenefbe yTsp.nH .na je To 
MOryhe, 113HOCH 1,3 5 m. 

fipH1111KOM YKPiliTafba racoso.na Ca cao6panajHHUaMa MHHHManHa BHCHHa Ha.l(CIIOJa O.l( 
roplhe HBHUC raCOBO.l(a ,[(0 fOplhe KOTe KOJIOB03He KOHCTpyKUHje Ka,na Ce racOBO.l( MeXaHH'IKH WTHTH 
nonarafbeM y 3aWTHTHY ues, H3Hocw 1 ,0 m , aKo ce cTaTH'IKHM npopaqyHoM uesoso.na Ha 
cao6pahajHO onTepehefbe yTsp.nH .naje TO Moryhe. 

ITonarafbe racoso.na .ny)!{ cao6pahajHnua ce spi.liH 6e3 rrpHMeHe noce6He MexaHH'IKe 
3ai.liTHTe aKo ce CTaTH'IKHM rrpopa'IyHoM uesoso.na Ha cao6pahajHo orrTepehefbe yTsp.nH .na je TO 
Moryhe, c THM .na MHHHManHa .ny6nHa yKorrasafba o.n ropH>e HBHUe r acoso.na .no roplhe KOTe 
KOJ10B03He KOHCTPYKUHje rryTa y TOM cnyqajy H3HOCH 1,35 m, a CBe y CKJia,[(y ca ycJIOBHMa 
ynpasJba'Ia nyTa. 

ITpHnHKOM yKpnnafba racoso.na ca )Kene3HH'IKOM rrpyroM MHHHManHa BHCHHa Ha.ncnoja o.n 

ropH>e HBHUe racoso.na .no roplbe HBHUe npara )!{ene3HH'IKe npyre H3HOCH 1,5 m. 

ITpH11HKOM yKpwTa~na racoso.na ca peryiiHCaHHM so.neHHM TOKOBHMa MHHHMaJJHa BHCHHa 
Ha.l(CJlOja O.l( fOplhe HBHUe raCOBO.l(a ,[(0 .l(Ha peryJIHCaHHX KOpHTa BO.l(eHHX TOKOBa H3HOCH 1 ,0 m , 

o,nHOCHO npHIIHKOM yKpmTafba racoso.na ca HeperynncaHHM so.neHHM TOKOBHMa MHHHManHa 
BHCHHa Ha.l(CJIOja 0.[( rOplhe HBHUe raCOBO.l(a .l(O .l(Ha HeperyJIHCaHHX KOpHTa BO.l(eHHX TOI<OBa H3HOCI1 
1,5 m. 

ITp11 napaneJIHOM sofjelhy racosoL(a ca .npymM rmcTanauHjaMa, noTpe6Ho je nomToBaTH 

ITpasHJIHHK o ycnoBMMa 3a HecMeTaHy H 6e36e.nHy .nncTpH6yuMjy rrpHpo.nHor raca racoso,nHMa 
npHTHCKa .no 16 bar: 

MHHHManHa ,no3BOJbeHa paCToja~na cnoJbHe HBHUe nomeMHHX ITE racoso.na MOP :S 4 bar 

ca ,npyrHM raCOBO.l(H.Ma, HHcppacTpyKTypHHM 11 ,npyrHM o6jeKTH.Ma cy: 

I 
I 

_____ } ~1~H .. 1Ma.JlHO :03BOJbeHO paCTOja~e J 

-- - - -

I .C~-~~0}l!!_~_e_lj_y~Q6HQ_ _ _ _____________ 

rz)_! _!?CO~,Qa /10 [h1,QOBO/la 11 KaHamnau.11je 

Oll racoso,Qa llO BpenoBO/la 11 TonnoBolla 

I O.Q racoso,Qa /10 npoxottHHX KaHana spen osotta 11 
. TOnJlOBOtta ,__ 
I 

i Ott racosotta tto 1111CKOHa noHCKHX 11 BHCOKOHanot-tCKHX 
I en.Ka6nosa 
r Oll ~~0-BOAa ttO TeJleKOMYHHKaUHOHHX 11 OnTH4KHX 

~ ~_a_§noBa 
I Ott racosona ,QO sonosa xeMHjcKe HHttYCTpHje 11 

_ !~~ ':f~Jl0WKI1~~YI11la _ 
i Ott raco130lla no pe3epsoapa* H llpym x H3sopa 
, OllaCHOCTH CTaHHUe 3a CHa6JleBat-be rop11BOM npeB03HHX 

cpeJJ.CTaBa y llPYMCKOM cao6panajy, Mali>HX nllOBHJla, 
; M3!:f>~X r!_l)f:H1Ee.UH HX ~ cnOETCKHX Ba3/l)'XOnllOBa 

' I YKEWTaH>e 

I 
0,20 

t---
0,20 

-

0,30 

0,50 

0,20 

0,20 

0,20 

I 

I -
I 

n~aJleJlHO BOij 

0,40 
0,4Q __ 

0,50 

1,00 

0,40 

0,40 
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O.n, racoso.n,a .no 113Bopa onaCHOCTH nocTpojel-ha 11 
06jeKaTa 3a CKJla)l,HWTel-be 3ana.Jb11BYIX H fOpHBYIX - 3,00 
Te'1HOCTI1 yKynHor Kanau.HTeTa Hajs11we 3 m3 
O.n racoso.ua .no H3sopa onacHOCTI1 nocTpojel-ha H 
o6jeKaTa 3a CKJlaJJ.HWTel-be 3anaJbHBHX Yl fOpHBHX - 6,00 
Te'1HOCTH yKynHOf KanaU.J-ITeTa BHWe 0)), 3 m3 a HajB11We 

H OOm3 
O.n racoso.ua .no 113Bopa onacHOCTI1 nocTpojel-ha 11 

I o6jeKaTa 3a CKJla.ll.11WTel-be 3ana.Jbi1BI1X H fOpHBHX - 15,00 
TeYHOCTH ~K~nHor Kanau.HTeTa nQeKo I 00 m3 
O.n, racoso.na .no 113Bopa onacHOCTH nocTpojel-ba 11 
o6jeKaTa 3a CKJla.n,HwTel-be 3anaJbHBHX racosa yKynHor - 5,00 
Kanau.HTeTa HajsHwe I 0 m3 

O.u r acoso.n,a .uo H3Bopa onacHOCTH nocTpojel-ba H 
o6jeKaTa 3a CKJla.D.HWTe~be 3ana.JbHBHX racosa yKynHor - 10,00 
Kanau.HTeTa BHwe o.n, I 0 m3 a HajsHwe 60 m3 

O.u racoso.na .no H3Bopa onacHOCTH nocTpojel-ba "' 
I o6jeKaTa 3a CKJlaJJ.HWTel-be 3ana.JbHHHX racosa yKynHor - 15,00 

Kanau.HTeTa n_IJ_eKo 60 m3 

O.u racoso.n,a .no waxTosa H KaHana. 0,20 0,30 
O.n racoso.n,a .no BHCOKor 3eJleHHJ1a - 1,50 
* pacTojal-be ce MepH .no ra6apHTa pe3epsoapa 

H11je .Ll03BOJbeHO napaneJIHO BOQelbe Tl0.[{3eMHHX BO.[{OBa 113Ha.[{H HCTIO.Ll raCOBO.[{a. 

H11je .Ll03BOJbeHo nocTaBJhafbe waxTa H3Ha):l racoso):la. 

I 

I 
I 

---! 

npHJTHKOM yKpwTal-ba racoso.a ce no rrpas11ny noCTasJba 113Ha.a KaHaJIH3auHje. Y KOJIHKO ce 
MOpa TIOCT3BHTI1 HCTIO.Ll, HeOXO)lHO Je npHMeHTHTH .[{O):laTHe Mepe pa):lH cnpet.JaBal-ba eBeHTYaJIHOr 
npo.aopa raca y KaHaJII133UHJY· 

4. MnHHMaJIHa xopH30HTaJina paCTojalba no~leMHHX qeJinqnnx racoso~a MOP 16 
bar n noJIHeTHJieHCKHX racoBo~a MOP 4 bar o~ Ha~3eMHe eJieKTpo MpeJKe H 
CTy6oBa .[{aJieKOBO~a cy: 

MHHHMaJIHO pacTojal-be 

Ha3HBHH HanoH npH yKpWTal-hy(mJ n_IJ_H napa.JleJlHOM solje~ny (m) 
I kV>U I I 
I kV < U <20kV 2 2 
20 kV < U < 35 kV 5 10 

1 35 kV < U 10 I 15 

M11HHMaJIHO xopH30HTaJIHO pacTojal-be ce paqyHa o.a TeMeJba CTy6a .aaner<aso.aa. 

PoK sa)!(HOCTH osor .LI.OKyMeHTa je ro.a~my naHa o.a .naHa fberosor H3.[{asar-ba. 

C TIOlllTOB3l-beM, 

Bna.aHMHp JlHKHn, .LlHTIJI.HH>I<.Maw. 7 
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JKII '' CTAH,l(AP,l( '' 
JbYEOBHJA 

llHE: 101 301 758 MATEPOJ: 07169027 
=============================================================== 
Epoj: {OJ. /f?oJ.2. -o~ 
,[(aTyM: 22.02.2022. ro.zurne 

Jhy6o .6uja 

llPE,[(MET: 

lloIIITOBaHH, 

.LJ:ocTaBHTH: 

-Jn kfucpr!tCTP:J~T;j?./\ W*&*~ 
- ApXlfBH 

Ol>ABEIIITEIDE 

s: r - . 
• - , _ .J 

CBe Tpa)l(eHe HHcpopMau:n:je n: rro,n:aTKe Koje cTe Tpm1rnnn: on JKll "CTaH):i:apn" -
J1y6oBn:ja ce o,n:He,n:aBHO HaJia.3e Kon OCHI1BA LIA - OrrIIITHHCKa yrrpaBa orrIIITHHe 

J1y6oBHja. C' ofoHpOM na cy BaM OHM ,n:OCTaBHJIH HCTe' MH npyre He rrocenyjeMO. 

C' IIOIIITOBalbeM ! 
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I 
TeneKoM Cp6111ja 

npe.Qy3ene 30 TefleKOMYHV1KO~V1je O . .Q. 

~T•oaca2 

AEJJOBOAHM 6POJ: 
AATYM: 21.03.2022. 
MHTEPHM 6POJ: ll209~ 
6POJ M3 flKPll: 39 
AMPEKUMJA 3A TEXHMKY 
CEKTOP 3A atKCHY nPMCTYllHY llPE>KY 
CRYlK6A 3A MAHMPAlbE M M3rPAAH>Y llPE>ICE 6EOrPAA 
OAEfbElbE 3A nnAHMPAlbE M M3rPAWbY llPE>KE lllA6ALI 
15000 WA6Al.U Kapaf)opljeaa 6p.10 

Jn MHCl>PACTPYKTYPA 111A1iA1..1 

nPEAMET: YcnoeM M 110,Qa'-"'1. 
BE3A: Baw 6p. 2967-04/1 

Celm>p 3a M31'paAlby, 
Cnp6a 3a npocmptto H 

yp6aHHCTll'tKO nnaHHpalbe 
15000 lllAliAl..I 

KapafJopf)eaa 27 

Ha OCHOBY eawer 33XTeea 6p. 296741/1 OA 18.02.2022. roAl/IHe KOjMM Tpa>KMTe 
ycnoee M noAaTKe 33 1113P3AY rlnaHa reHepanHe peryna~je 33 HaceJbeHO MeCTo Jby6oeMja, 
«TeneKOM Cp6Mja» M. J. Wa6aLt AOCTaBiba BaM noAaTKe M OApel')yje Mepe 33WTMTe 
nocTOjefl111x TK o6jeKara. 

1. rlnaH111paHl/IM PaAOBlllMa He cue AOl'llll AO yrpo>KaBalba MeXBHlll'4Ke CTa6MnHOCTM M 
TeXHlll'4KMX KapaKTepMCTMKa nocrojel'IMX TK o6jeKaTa 111 Ka6noea, HM AO yrpo>Kaealba 
HOpManHor <PYHKLtMOHlllcalba TK cao6paflaja, M MOpa yeeK 61mt o6e36el)eH 
aAeKBaTaH np111cryn nocTOjeflMM TK o6jeKTMMa 111 Ka611oe111ua P3AM lb111xoeor peAOBHor 
OAp>Kaealba M eeeHTYanH111x 111HTepeeH~ja; 

2. npe no'4enca 1113eof}elb3 P3AOBa noT?e6Ho je, y cap3Alblll ca HaAne>KHoM C11Y>K6oM 
,,TeneKoMa Cp6111ja• ("1J Wa6aLt, 6yA111M111p "1CKMf'I 0646141301) Koj111 fie 1113epw111TM 
MAeHTMcfMKa~jy 111 o6ene>Kaealbe TPace nocTOjef'l111x noA3eMHlllX TK o6jeKaTa y 30Hlll 
nnaHMpaHMX P3AOBa (noMOfly MHCTPYMeHTa TParal.4a Ka611oea 111 no noT?e6111 npo6H111M 
111cKon1o1Ma Ha TPac111), KaKO 6111 ce YTBPAlllO lb111xoe Tal.4aH nono>Kaj, Ay6MHa 111 
eeeHTYanHa OACTynaH>a OA TP3C3 AecfMHlllC3HlllX 1113A3TMM yc11oe111Ma; 

3. npojeKTaHT, OAHOCHO 1113eol)a1.4 P3AOBa je y 06aee3111 Aa nowryje ea>1<ef'le TeXH111'4Ke 
npomtce y ee3111 ca A03BOJbeHMM pacTOjaH>111Ma nnaH111paHor o6jeKTa OA nocTOjefl111x 
TK o6jeKarn 111 Ka6noea; 



4. 3awTmy • o6e36elje11.e l10C1"0jef11a: TK o6jeUTa • a6noaa yPe6a 113BfJW11111 
npe n~na 6IUlo IC3ICBllX rpafjeBlllHCICllX pct,AOBa " n~111 cee noTpe6He M 
QAroeapajyfle Mepe n~OCTpOlllCHOCTM IC3KO He 6M, Ha 6Mno mjM HCNtH, nowno no 
yrpmca&alba uexaHW'IKe cra6wutocm. re>CHtNKe Ma11pas.rt1ocm nocrojehmc: TK 
o6jetgllCI .. ica6n~; 

5. r paf)ee'9ICl<e paAOBe y ttenocpenHOj OOM3MHM nocrojefutx TK o6jelcara .. IC36noea 
BpuMTM llCKfby...ao py...... nyTeM 6e3 yn01pe6e uexaHMJaqMje M Y3 
npeAyaMuatt.e cenx n01pe6Hmc: uepa aawnne (o6e36efjetbe ~ cneraH>a, npo6HM 
MCKOrlM M en); 

6. Y cnY"3jy eeetnyanHOr owrehetba nocrojeflmc: TK o6jelcara n Ka6noea """ npeKMAa 
TK cao6paf1aja yen~ M3Bof)etba ~oea. MHBecmrop ~oea je "YllCCIH "a 
npeAyaelly ., Tene1eou Cp&.ja• a_,._ ~OKHa,Q,M l,lellOKymry WTelY no CBMM ~aua 

(lJ>OWKOBe catta1.1Mje M ttaKHa.AY ry6Mnca yen~ npeKMAa TK cao6pabaja); 

7. YKOn MKO y TI>Ky Ba>Kefb3 OBMX ycnoea HaCTCllHY npouette KOje ce QAHOce Ha 0fTY31.lMjy 
TpaCe - flOIC34Mjy npe.queTHOr o6jeKra, MHBecTMTOp/M3BOl'Ja'l 1>i¥'0Ba je y o6aee3M "a 
n pouette npMjaBM M 33Tpa)l(M M3MeHY ycnoea; 

8. Oen TeXHll'llOI ycnoBH eaa:e ro.qHHY ,.aHa OA A3Ha MJAaeatba. no MCJeKY pOKa 

Ba>ICHOCTM o6aBe3HO je "°"HOwett.e 33XTeea 3a o6Hoey TeXH....U: ycnoea. 

C llOWTOB31beM, 

~IMlOr: eneKTpoHCKM 

OenawheHO .fH.le 

Dragi5a Krstic 
200016282 

Oigitaly signed by DragiSa KrstiC 
200016282 
Oate:2022.03.21 09-31:23 -t-01'00' 

rlpeAy3ene 3a rnneKOM)'H111Ka4111je ,.TeneKOM Cp6111ja" a.A, 11000 6eorpaA, TaKoecKa 2 
MarnYH111 6poj: 17162543; m1E; 100002887 
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Ha oc1-10sy c.inaHa 99 cTaB 2. TaLtKa 1., YJiaHa 100 CTaB 1. 11 YJlaHa 104 3aKoHa o KyJ1TypH11M 

.uo6p11Ma ("CJI. rn. PC"' 6p. 71 /94, 52/2011 - .up. 3aKOHl1, 99/2011 - .up. 3aKoH 11 6/2020 - .up. 
33KOH), Kao VI \.fnaHa 104 CTaB 1. TaLJKa 1. 3aKOHa 0 OIIWTeM ynpaBHOM IIOCTyrrKy (,,Cn. rn. 
PC", 6p. 18/2016 H 95/2018 - ayTeHTH\.fHO TyMaY.eH>e), 3aBO.ll. 3a 3awTHTY crroMeH11Ka 
Kyrrrype "BarbeBo", 113.Uaje: 

PEIIIElbE 

o yTspf)usalby yCJIOB3 33 npe.uy3uMalbe Mepa TeXHHqKe 3311ITHTe 33 noTpe6e H3pa.ue 

llJJ3H3 reHep3JIHe peryJiauuje Jby6osuja 

1. Ha rrpocrnpy o6yxsaheHHM ll.rratta rettepaJIHe peryrrau.11je 3a ttace.JI.eHo Mecrn Jby6oBHja, Koj11 

o6yxBaTa KOMfIJieTHY repHropHjy KO Jby6os11ja H .uerroBe KO J101n11H, qHTJIYK H ,[l,ofba 

EYKOBH~a Harra3e ce cne.uel'iH apxeorroIIIKH rroKarrHTeTH, eBH.UeHTHpaHa KyrrrypHa .uo6pa H 

Bpe.u1m o6jeKTH rpa,ruue.JI.cKor Hacrrelja: 

1) ApxeoJionrnKn JIOK3JIHTeTH: 

JbOlbHH 

• Lj/52 - JIOK. KpcT - cpe,nfboBeKOBHO ( crnpocpncKo) rpo6.JI.e 

He.uarreKo o.u yrr33a y cerro o.u 3sopHHKa ca nese crpatte Ha 6p.uy 611rro je HeKa.U crnpo 

rpo6.JI.e ca rrorro)J(eHHM KaMeHHM rrnoqaMa. HHje IT03Harn npe~mHa noKau.Hja rpo6.JI.a. 
. . 

• Lj/53 - JIOK. Kprn - cpe.D.JbOBeKOBHO ( crnpocpncKo) Hace.JI.e 

Ha mn33y H3 cerra ca nese crpatte nyra npeMa Jby6oBHjH H3Ha.U HeKa)lalllfber KaMeHonoMa y 

norecy Kplll mopasam1 reMe.JI.H Kyna o.u KaMeHa 11 noKpeTHH HaJia3H (rpHqapHja H .up.). 

• H)leHTH~HK3UHOHH 583 
BpCTa JIOK3JIHTCTa tteKporrona ca TYMYIIHMa 

H33HB 

M3KCHM3JIHa I11HpHH3 50 
MCCTO J10I-bHH 

M3KCHM3JIHa .uy:arnHa 100 
KaTacTapcKa 00 

IIOBpllIHHa 0,5 
7,36856E+08 

KOHTHHYHTeT HaJia3a Je.uHa 30Ha 
y KOOp.UHHaTa 4,898345E+09 

)l3TOB31-bC II MHJieHHjyM n .H.e 
THII pe.Tbe~a spx 6p.ua 



HaJJ.MOpCKa BHCHHa 797 
nepttOJJ. 6poH3aHo .ll.06a 

K.Tiaca JJOKaJIHTeTa HeKponon a 

BHllleCJIOjHH 

napomena 

BpcTa JIOK3JIHTeTa crreKynyM 

Ha3UB f pa.rurna-M11Ky JbaK 

MaKCHMaJJHa lllHpHHa 20 
MeCTO JIOihHH 

MaKCUMaJJHa JJ.YiKllHa 30 
KaTacrapcKa 00 

nOBplllHHa 0,2 
x KOOpJJ.HHaTa 7,369162E+09 

KOHTUffYHTeT HaJia3a Je.ll.Ha 30Ha 

y KOOpJJ.uHaTa 4,899691 E+09 
JJ.3TOBalbe HH 

Tun pe.1bef}>a spx 6p;::i:a 

HaJJ.MOpCKa BHCHHa 400 
nepHO.ll. 

KJiaca JIOKaJJHTeTa BOjHa HHcppaCTpyKTypa 

BHllleCJIOjHH 

napomena 

JJ>YJ>OBMJA 

rrpOBHHU:HJ CKa 

I103Ha aHTHKa 

• Lj/30 :- JIOK. Jafiyqje - cpe.lllhOBeKOBHO (crnpocprrcKo) rpo6Jbe 

f1p11 yIIIny Jby6osnje y .[qJnHy, 11crroJJ. Jby6osuje, HeKaJJ.aIIIIhe rpo6Jbe. 

• H)J,eHTHf}>UK3QHOHH 273 
BpCTa JIOK3JIHTCTa Hana3H y ceKyH;::i:apHOM 

Ha3HB Jby6os11ja 

MeCTO Jby6os11ja 

KaTacTapcKa 22 

x KOOpJJ.HHaTa 0 

y KOOpJJ.HHaTa 0 

THn pe.1bef}>a rra.n.11Ha 6p.na 

H3JJ.MOpCKa BHCHHa 200 

KOHTeKCTY 

MaKCHM3JIHa mupHHa 30 

MaKCHMaJIHa JJ.Y)KHHa 30 

DOBplllHHa 0,1 

KOHTHHYHTCT HaJia3a Je.n.Ha 30Ha 

JJ.3TOBalbe HH 

rrpOBHHU:HJ CKa 

nepuoJJ. n03Ha aHTHKa 

KJiaca JIOK3JIHTCTa .lJ.HCJIOU:HpaHH HaJJa3H 



BHWeCJlOjHH 

napomena 6 HaTnttca 

• HL(eHTH1jm1rnuuonu 272 
BpCTa JlOKaJlHTeTa cneKynyM 

Ha3HB ):(sopi-mne-
MaKCHMa.JJHa lllHpHHa 30 

MCCTO J1y6oBtt:ja 
MaKClfMa.JJHa JzyiKlfHa 30 

KaTacTapcKa 22 
IlOBplllHHa 0,1 

x KOOpJJ:HHaTa 7 ,369505E+09 
KOHTHHYHTCT Ha.JJa3a Je,n:Ha 30Ha 

y KOOpJJ:HHaTa 4,895914E+08 
}J;aTOB3lbC Heo,n:pe~eHo 

THU pe.JLecl>a rra,n:1rna 6p,ZI.a 
KYJirypna rrpOBMHUMJCKa 

Ha)lMOpCKa BHCUHa 280 
nepuoL( 

KJiaca .JlOKa.JJHTCTa BOjHa MHcppaCTpyKTypa 
BHIIICCJlOjillf 

II03Ha aHTHKa 

napomena 

,[(OlhA liYKOBlfl(A 

• Lj/12 - JIOK. MpaMopje - cpe,rJ,IhOBeKOBHO (crnpocprrcKo) rpo6JJ:>e 

Ca nese CTpatte rryrn O.ll. J1y6osnje Ka Poraqm.i:n, y tterrocpe.11:ttoj 6JIH3HHH Mecrn r,ZI.e 

JespeMonnna rroTOK rrperra3M rrpeKo rryra. :Vfatta,ZI. caMor rryrn Ha KOCH Koja na,n:a rrpeMa rryTy 

HeKa,n: je 6irno rpo6JJ:>e. 

• Lj/27 - JlOK. Kamm .. 1.c - cpe,ZI.H>OBeKOBHO ( crnpocprrcKo) rpo6JJ:>e 

y .ll.PMHCKOM IIOJJ:>Y y IIOTecy Kaumue, OKO 3 km jyroMCTOqHO O,ZI. J1y6os11je, HaJia3H ce 

ymmITeHO rpo6JJ:>e. BnaCHMK MMal-ba qecTo je MCKOIIaBao lliY.lI.CKe CKeJieTe. 

• HL(CHTHcl>HKaI.J.HOHH 280 
BpCTa .JlOKa.JJlfTCTa 6eHecpnu11japHa CTaHHU:a 

H33HB HeMnn 
MaKCHMa.JJua mnpuua 50 

MCCTO ):(oH>a EyKon11ua 
MaKCHMaJiua AY,.CHHa 100 

KaTacTapcKa 00 
Il0Bp1IIHH3 0,5 

x KOOpJJ:HHaTa 7,375124E+09 
KOHTlfHYHTCT Ha.JJa3a Je,ZI.Ha 30Ha 

y KOOpJJ:HHaTa 4,893699E+09 



Jl.3TOBalhe 

nm pellie<f>a Bpx 6p,Ua 
Ky.rITypHa 

HaJJ;MOpCl\.'.a BHCUHa 797 
rrepuoJJ; 

KJiaca JIOKaJIUTeTa BOjirn m-1cppacTpyKTypa 
BHIIIeCJIOjlrn 

napomena 

• uJJ;ettTH<f>mrnunottH 281 

4 B.H.e 

rrpo mrnu,11 J cKa 

rro3Ha attn:ma 

BpCTa JIOKaJIUTeTa HeKporrorra 
na1ttB OKaHoBHntt 

M3KCHM3JIHa IIIHpHHa 50 

MaKCHMaJIHa Ll.YJKHHa 50 
KaTacTapcKa 00 

IlOBpIIIHHa 0,2 
x KOOpJJ;HHaTa 0 

KOHTHHYHTeT HaJia3a Je.nHa 30Ha 
y KOOpLl.HHaTa 0 

L1.aT0Ba11>e 3 B.H.e 

KYJITYpHa rrpommUI:IJCKa 
HaJJ;MOpCKa BHCHHa 200 

rrepHOLI. IT03Ha aHTHKa 
KJiaca JIOKaJIHTeTa .D:HCJIOIJJipamr HaJia3H 

BHIIIeCJIOjHH 

napomena CIIOMeHHK ca rre,nCTaBOM ATHCa, HHje rrpeUH3HO JIOIJ.HpaH 

H)l.eHTH<f>HKaQHOH 774 

H33HB MpaMopje KJiaca KYJITHO MecTo 

MeCTO ,l{oina J1y6oBulja BpCTa HeKporrorra ca cTenuuMa 

OOIIITHH3 J1y60B11ja 

KaTacTapcKa 01 

x KOOpJl.HHaTa 0-

y KOOpJl.HHaTa 0 

THO 3eMJbHIIITa ITaparro,U30JI 

MaKCHMaJIHa 

M3KCHM3JIHa Jl.YJKHHa 

IIOBpmHHa 

,naToBaH>e 15 

0 

0 

KyJirypua np11oa11:ttocT cprrcKa 

0 

reoJIOIIIKa IIOLl.JIOra H6 nepHOIJ: I103HH cpe,UibH BeK 

THO pellie<f>a ,Zl,pyra peqHa Tepaca BHIIIeCJIOJHH 

Ha)J:MopcKa 0 ooy3,naHocT 4 

HaIIOMeua ,l{eceT rpy6o OTecaHHX CTenaKa, KOjH cy YHHIIITeHH 
rroqeTKOM 20 BeKa. 

fipoj CIIOMeHHKa: opuaMeHTH H3TIIHC: 



yca,UHHK: 

H.UCHTH<l>HKaUHOH 775 

Ha3HB PHMCKO rpo6Jbe, IllKOJia KJ1aca KYJITHO Mecro 

MCCTO )J;oaa Jby60B11l)a 

OUWTHHa J1y6oBHja 

KaTacTapcKa 01 
x KOOptJ:HHaTa 0 

y KOOptJ:HHaTa 0 
THll 3CM.JbHWTa Ilapanomorr 

reOJIOUIKa IlO,UJIOra H6 

THn pe.!be<l>a .upyra pe•rna Tepaca 

H3tJ:MOpCKa 210 

BpC'ra u:prrna 

MaKCHMaJIHa tJ:Y:>KUHa 

llOBplllHHa 

,l1.aT0Ba11.e 15 

0 

0 

KYJ1TYpHa npn11a.uuocT cpncKa 

0 

nepno)J. no3HH cpe.uaH seK 

nnmecJiojun 

IlOyJLJ.3HOCT 4 

H3IIOMeHa Ilope.u mKorre ce HarraJe ocrnu:H crape u:pKse H 
HeKponorre ca crenu,HMa. BpeMeHoM cy cren:u,H 
YHHlIJTeHH H yKrroaeHH. 

6poj CUOMCHHKa: 

yca.ri:nnK: 

IIJIO•Ia: 

H.UCHTH<l>nKa~HOH 776 

OpHaMCHTH H3TilHC: 

aMop«i>HH 

KpCT: 

H33HB PHMCKO rpo6.JDe, nHsa.ue KJ1aca KynTHO MecTo 

HeKponona ca cretiu:HMa MCCTO )J;oaa J1y6osHl)a 

OllWTHHa J1y6osHja 

KaTacTapcKa 01 
X KOOp.[(HltaTa 0 

y KOOp,l1.HHaTa 0 

TUii 3CM.JbHWTa Tiapanomon 

reOJIOlllKa IlO.UJIOra H6 

TUii pe.!be«I>a .upyra peqtta repaca 

Ha.[(MOpCKa 220 

BpCTa 

MaKCUMaJIHa 

MaKCHMaJIHa .ri:ymnHa 

IlOBplllUHa 

.[(3TOBalbe 15 

50 

100 
0.5 

KYJ1rypua npn11a)J.HOCT cpncKa 

11epHO)J. Il03HH cpe,llfbH BeK 

BHlllCCJIOjHH 

11oyJ,AaHOCT 0 

uanoMeHa Ha HMaay Bna.uHMHpa 3ttaroB.JDeBHna HaJiaJHrra ce 
HeKponona ca rrnoqaMa, Koje cy nonynatte. 

6poj CllOMCHHKa: 

ycati:HHK: 

llJioqa: 

cJieMelbaK: 

opuaMeHTH H3TllHC: 

aMop«I>un 

KpCT: 



2) EBHAeHTHpaua KyTyptta A06pa: 

• MaHacn1p 111-nnyK, upKBa CB.Tpoj1me je TIOJJJJTHYTa 1966. foJ::urne Ha TeMeJbHMa 

CTape UPKBe H3 1817. ro):l. y UpKBHje HKOHOCTac CTap npeKO je):lHOf BeKa. 

• 1.J,pKBa CB.llpeo6pa-)l{efba rocno):lfber y J1y6oBHjll H3 1932-1939. ro):i:ttHe - H3paljeH 

llpeAnor 3a yrnpljnBafbe 3a HK;L( H rrpocneljett Peny6nttqKoM 3aBOAY 3a 3arnnny 

CTIOMeHHKa KynType 

3) Bpe,LJ,Hlt o6jeKTH rpaJlHTeJbCKOr
0

HacJie1ia: 

2. 

1. Kyna <I>mnmoBnn Pa,n:a, ceno ;L(ofba EyKoBrrua 
2. Kyna JaKOBJbeBun ;L(paratta, ceno ;L(ofba EyKOBHua 

3. Kyna J oBaHOBHn Yporna, cerro ;L(ofba EyKoBttua 

YKOJIHKO ce HaKHa,n:HO OTKpnjy apxeoJIOillKll JIOKaJIHTeT, MCTll ce He CMejy 
YHHillTaBaTH ll Ha fbllMa BpillllTll HeOBJiarnne1rn npeKorraBafba, HCKOIIaBafba H ,n:y6oKa 

npeopaBafba. 

ilHBecTnTop o6jeKrn je ,n:y)l{aH ,n:a 06e36e,n:n cpe,n:crna 3a HCTPa)l{HBafba, 3arnTHTy, 
qyBafbe, ny6nnKoBaH>e n H3JiaraH>e ,n:o6pa Koje y)l{nBa npe,n:xo,n:Hy 3alllTHTY Koje ce 

OTKpHje npHJIHKOM mrpa,n:H>e HHBeCTHU:HOHor o6jeKTa ,n:o rrpe,n:aje ,n:o6pa Ha qyBafbe 

OBJiarnnettoj ycrnttoBn 3arnT.H:Te (qnatt 110. 3aKotta o KYJITYPHHM ,n:o6pnMa). 

Y tterrocpe,n:ttoj 6nn3HHH apxeonomKHx JIOKaJIHTeTa HHBeCTHUHOHH pa,n:oBn crrpoBo,n:e 
ce y3 rroBenatte Mepe orrpe3a n rrpncycrno n KOHTpony tta,n:rre)l{HHX crry)l{6tt 3arnTnTe 

(3aBo,n:a 3a 3arnnny crroMeHnKa KyrrType "BaibeBo"). 

ApxeorrornKH JIOKaJIHTeTH ce He cMejy yHHlllTaBaTH H Ha H>HMa Bpnmn1 
tteoBrrarnneHo rrpeKorraBafba, ncKorraBaH>a n ,n:y6oKa 3aopaBaH>a (npeKo 30 UM). 

YKOJIHKO 6n ce TOKOM pa,n:oBa HalllllJIO Ha apxeOJIOIIlKe rrpe):!MeTe ll3BOljaq pa)],OBa je 
)].y)KaH ,n:a o,n:Max, 6e3 o,n:naraiha rrpeKHHe pa,n:oBe H o6aBeCTH Ha,n:ne)l<HH 3aBo,n: 3a 

3alllTHTY CIIOMeHHKa KYJIType H ,n:a rrpe,n:y3Me Mepe ,n:a ce HaJla3 He YHHIIlTll ll He 
OIIlTeTH, Te ,n:a ce caqyBa Ha MeCTY ll y IIOJia)Kajy y KOMe je OTpHBeH ( qnaH 109. CT.l 

3aKoHa o KynTypttnM ,n:o6pnMa). 

Y crryqajy TPajHor yttnmrnBaH>a nrrH ttapyrnasafba apxeorrornKor rroKannTeTa 36or 
llHBeCTHUllOHHX pa,n:osa, crrposo,n:n ce 3aIIITllTHHO llCKOIIaBafbe 0 TpOIIIKY 
HHBeCTHTopa ( qrratt 110. 3aKoHa o KYJITYPHHM ,n:o6pnMa). 



3a6pa!-byje ce np1rnpeMeHo HJrn rpajHo .nerroHoBatt:. 3eMJbe, KaMeHa, CMena 11 janoB11He 
y, Ha 11 y 6JUl311H.11 apxeoJJOlllKl1X JJOKaJrnTeTa. 

- ,.U:o3BOJbaBa ce m1cppacrpyKTypHo onpeMaH:>e npocropa apxeonoll1Kl1X JTOKanHTern H 
a,eroBO ypeljef-be rrpeMa noce6HHM yc110B11Ma 11 CTpyY:HHM MH.llIJbeful1Ma KOje .UOHOC11 

3aBO.U 3a 3arnr11ry _cnoMem1Ka Kynrype " BaibeBo". 

- 3a6patbeHO je Baljelbe 11 O.UBO:lKeH>e KaMeHa 11 3eMJbe ca apxeOJTOllIKHX JIOKM11Ta. 

Ocrnu11 CTapHX py,napCKHX pa.uoBa, OKHa H llIJhaKHllITa He CMejy ce ym1rnrnBaT11 rrpe 

.uoKyMeHTOBalba, HCTpa:lKHBalba H y311Ma1na y3opKa llIJhaKe o.u CTpatte Ha..u11e:lKHe 
HHCTHTYUMje 3allITMTe ( 3aBO.ll 3a 3alllTHTY CTIOMeHHKa Kynrype BaJbeBO ). 

- IlpaBHM ocHOB rrp11Mette O.upe.ufo:r 3aKoHa o KyT11ypHHM .no6pnMa ( " Crr. rnacHHK 
PC" 6p. 71 /94 ) je EBH.UeHTHpatbe o6jeKarn carrracHo Y:rraHOBM.Ma 27. H 29. ( .uo6pa 
Koja Y:lKHBajy nperxo,nHy 3arnn1Ty - 27. nperxo.utta 3alllTHTa " ex legge ", 29. 
eBML(eHTHpaHa JJ:06pa ). 

- HK,.U: Koja ce IIITHTe Ha ocHoBy caMor 3aKOHa, Kao 11 emmeHTHpaHH o6jeKTR ( y 

,UaJbeM TeKcTy: KyrrrypHO ,no6po no.u rrpeTXO.UHOM 3alllTHTOM ) y norne;zy ll3,UaBaiha 

Pernelba o ycnoBHMa 3a npe,ny3HMa1be Mepa rexttwIKe 3arnTHTe y rroTTI)'HOCTH ce 

rperttpajy Kao yTBpljeHa HK,.U: carnactto o.upe.u6aMa 3aKotta o KynrypHHM .uo6pHMa. 

- EBH.UeHTHpattn o6jeKTH HeMajy .ueqnrnncatty 3arnrnneHy OKOJIHHy. 

Y rpeHyrKy yrBpljnBa1na eBH.UeHTM.paHHX o6jeKara O.unyKOM ce yTBpljyje 3alllTHneHa 

OKOJIHHa H o.u Tor TpeHyTKa Hacryrra o6aBe3a 3a BJiaCHHKe O.UHOCHO KOpllCHHKe 

o6jeKarn Ha yTBpljeHHM rrapu:erraMa. 

- Ko.u eBII.UeHu:nje Ilpocroptto Kyrrryptto HCTopnjcKHX u:enntta Kao rroce6He Bpcre 

HK,n: Mepe 3alllTHTe ce O.D,Hoce KaKO Ha CBe o6jeKTe, TaKO H Ha eBH.D,eHTHpaHH 

rrpocrop. 

- BrracHHU:H O.UHOCHO Kopncttnu:n KyrrTypHor .uo6pa no.u rrpeTxo.uttoM 3alllTHTOM nMajy 

o6aBe3y 3a CBe BpCTe llHTepBettu:nja Ha o6jeKTHMa (llHBeCTHUHOHO OL(p:lKaBalbe, 

peKOHCTpYKU:Hja, a,narrrau:nja, cfil1auHja n peBHrnmna1u1ja) .na no.uttecy Ha,nrre)KHOM 

3aBO.ll.Y 3a 3alllTHTY crroMeHnKa Kyrrrype 3axreB 3a .no6nja.IDe Pernelba o 

rrpe.uy3HMa1b y Mepa TeXHllq}(e 3alllTHTe, Kao H .na HCTO .UOCTaBe Ha.ll,Jie)KHOj 

Yp6aHHCTH'IKoj cny)K6H KaKo 6n oHa M.3.UaJia AKT o yp6aHHCTHY:KHM ycnoBnMa. 

- BnacmnJ.H, O.llHOCHO, KopncHHU:ll KYJITypttor .uo6pa rro.u rrperxo.ll,HOM 3alllTHTOM 

.lJ.Y)KHH cy .na no .uo6njaH:.y Pernel:ha o npe,ny3HMa&y Mepa rexttwIKe 3alllTHTe 

Ha.urre)KHOr 3aBo,na 3a 3aIIITHTY crroMettnKa Kynrype, n3pa.ne rrpojeKTHY n rrpaTeny 

TeXHifl.JKy .llOKYMeHTaU:Hjy y CBeMy rrpeMa .uaTHM ycJIOBHMa, Kao H .ua Ha llCTY 



np116ase PeweH>e o carnacttocT11 Hanne)!<HOr 3asona 3a 3awnny cnoMeH11Ka 

KynType. 

3. Perneaa KOJa y OKBHpy CBOJe Ha.n.rre)!<HOCTH 1nnaJe 3aBOLl He ocrro6alja IlO.L(HOCHOU:a 

3axTeBa rrp116aBJbaH>a .n.pyrnx ycrroBa H carrracHocrn rrpe.n.s11ljeH11x rrporr11c11Ma o 113rpa.LI.IhH 

o6jeKarn 11ypelje1-ny11 rrrram1pafhy rrpocropa H HaceJba. 

06pa3JIOiKelhe: 

fil 11.HCppaCTP)'KTYPa Illa6au: H3 Illarrua o6paTHJia ce 3aso,ny 3a 3aillnITy CITOMeHHKa Kymype 

"Ba.TheBo" ca 3axTeBOM 3a .n.ocTaBJbaae Pemefha o yrnpl)HBaH>y ycnosa 3a H3pa.ny flnatta 

reHepanHe perynau::11.je 3a HaceJDeHo Mecro Jby6osaja. Y rrpHITory je .nocTaBJDeH Ena6opaT 3a 

pam1 jaBHH YBHLl 3a HaceJDeHo MecTO Jby6oBaja, TeKCTYaJIHH .n.eo H rpaqnr'IKH rrp:11nor ,,fpattHIJ,a 

llfP-a ca IlJiaHHpaHOM rrpeTe)!{HOM liaMeHOM IlOBpillHHa" y pa3MepH 1 :5000. 

llo o6asJbeHOM YBHLlY y cny)!(6eHy eBH}l.eHu:11jy 3aBo.na H rrpoyqaBaH>eM JIHTepaType 

yrnpl)etto je }].a Ha npocropy o6yxBaheHoM IInaHoM rettepanHe pery11au:11je pa.nM 3arnTHTe 

apxeonoIIIKHX HaJia3HIIITa H KynTypHHX }l.o6apa rrpojeKTaHT rrpmIHKOM H3pa,n:e nnaHCKor 

LlOKyMeHTa LlY)!(aH }].a IIOCTYIIH y CKJia,n:y ca MepaMa KOje cy H3}l.aTe y OBOM peIIIefhy. 

TaqKoM 2 }l.HCII03HTHBa OBor peIIIefba yKa3yje ce Ha o6aBe3y Koja npOH3HJia3H H.3 caMor 

3aKoHa o KYJITYPHHM ,n:o6p:11Ma. 

IIP ABHA IIOYKA: Ha peIIIeH>e ce MO)!(e yno)!(HTH )!(an6a y poKy o,n: 15 }l.aHa, o,n: }l.aI-Ia rrp:11jeMa, 

Perry6JIH~OM 3aBOLlY 3a 3aIIITHTY cnoMeHHKa KynType, a rrpeKo osor 3aso}l.a. 

06pal)HBatrn: 

xeonor, caseTHHK 

,n:apeKTo 

LlP KceI-foja C e 
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JABHO nPE.QY3E'hE 
nYTEB"1 CP6"1J Y CJIOBH Ja H3pa.z.y miaHa reHepaJJHe 

peryJJauuje 

pl j: J(J--{fto1/tz~1 
13 -04- 2022 

oyJieBap Kpa.Tha ArreKCaH,D:pa 282, 11000 Eeorpa,D:, Cp6Hja, TeJI: (+38111) 30 40 700, WWW. putevi-srbije.rs 

IlOIIITOBaHH, 

15000 11Ia6au 

KapalioplieBa 27 

,ll;orrHcOM 6poj 606-04, o.u 03.03.2022. ro.n;HHe, Halli 3aBo.um1 6poj 953-5407, on 08.03.2022. ro.rurne, 

o6paTHJIH cTe pa.n;H H3.D:aBaH.e ycnoBa 3a H3pa.n:y IlnaHa rettepantte perynauHje 3a Hacen.eHo MecTO J1y6oBHja. 

Y3 JaxTeB je .uocrnBn.eHa .UOKYMeHTaUHja y aHanorHoM H ,n:HrnTanHoM 06m1Ky, H To: 

0.n:nYKY o rrpHcTyrralf>y H3pa.n;H IlnaHa rettepantte perynal..lHje 3a Hacen.eHo MecTO J1y6oBHja 

(,,CJI)')K6eHH JIHCT OillllTHHe J1y6oBHja", 6poj 32/21 ); 

0.n:nYKy o rrpHcTyrraay H3pa,n:H CTpaTelllKe rrpoueHe yTHuaja IlnaHa rettepanHe perynauHje 3a 

Hacen.eHo MeCTO J1y6oBHja Ha )l(HBOTHY cpe.n;HHY (,,CJiy)l(6eHH JIHCT OIIIIITHHe J1y6oBHja'', 6poj 

32/21); 

Ena6opaT 3a rroTpe6e pattor jaBHOr YBH,n:a; 

rpaqmqKH rrpHn03H: IlnaH HaMeHe; IlnaH cao6panaja H perynauHje; 

YBH.UOM y .uocrnBn.eHH MaTepHjan, yTBpijeHo je .ua ce y OKBHPY rpaHHUa rrpe.n;MeTHor rrnaHa Hana3e 

.uenoBH Tpaca .up)l(aBHHX rryreBa, y cKna.n:y ca Ype.u6oM o KaTerop113au11jH .n:p)l(aBHHX rryreaa (,,Cny)l(6eHH 

rnacHHK PC'', 6p. 105-13, 119/ 13 H 93/15), H TO: 

JJ.PiK3BHH nyT 16 peJJ.a 6poj 28: ManH 3BopHHK - J1y6oBHja - PoraqHua - KocTOjeBHnH - Y)l(HIJ;e -

CYIIIHIJ;a - KpeMHa - .n:p)l(aBHa rpaHHUa ca EocHoM H Xepu;eroBHHOM (rpaHHqffH rrpenaJ KoTpoMaH); 

JJ.piKaBHH nyT IIA peJJ.a 6poj 141: ,ll;e6pu; - EaIDaHH - Y6 - HoBaUH - Kouen.eaa - Illa6a'IKa 

KaMeHHUa - rpa.uojeBHil - OceqHHa - rYJDaUH - IleuKa - J1y6oBHja. 

IlpHnHKOM H3pa.ue rrpe.uMeTHor rrnaHa, rrorpe6Ho je HCTI)'HHTH cne.uehe ycnoae: 

IlnaHHpaHa peIIIeH.a ycKna,n:HTH ca 3aKOHOM o nnaHHpaIDy H H3rpa,n:IDH (,,Cn)')K6eHH rnacHHK PC", 6p. 

72/09, 81 /09 - HcnpaBKa, 64/10-YC, 24/11, 121/12, 42/13-YC, 50/13-YC, 98/ 13-YC, 132/14, 145/14, 

83/18, 31119, 37119 - .n:p. 3aKoH, 9/20 H 52/21), 3aKOHOM o nyreBHMa (,,Cn)')K6eHH rnacHHK PC'', 6p. 

41/2018 H 95118 - .np. 3aKOH), Ba)l(ellHM rrporrHCHMa, npaBHJIHHUHMa, Kao H ca nnaHCKOM 

,[{OKYMeHTaUHjOM BHiller pe.na; 
IlnaHCKa peIIIeIDa MOpajy 6HTH ycKnaijeHa H ca Ba)l(ellOM rrnaHCKOM H npojeKTHOM ,[{OKYMeHTaIJ;HjOM, 

rrnaHCKOM H npojeKTHOM .D:OKYMeHTauHjOM qJ.lja je mpa.na y TOKY Ha rrpe.n;MeTHOM rro.n:pyqjy, 3a Kojy je 

Jil ,,IlyreBH Cp6Hje" H3,n:ano ycnoBe H carnacHOCTH; 

11pe.n;BH.D:eTH rrpeTXO,[{HY aHanmy: IlOCTOjehHx H rrepcrreKTHBHHX cao6panajHHX TOKOBa; CTaIDa KOJIOB03a 

Ha .n:p)l(aBHHM rryreBHMa; .naTH rrpe.nnor Mepa 3a Hape.nHH rrepHo.n.; 
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Ko.n .neqmm1caaa o6yxsarn BruI<elrnx nrraHCKHX 1lOK)'MeHaTa .nernJDHe pa3pa.ne, KOjH ce Harra3e y 

o6yxBaTy npe.nMeTHOr miaHa reHeparrHe peryrrauHje, npHKa3aTH H HaMeHy npensHijeHy ycsojeHHM 

rrrraHOBHMa; 

IlJiaHOM npe.nBH1leTH H 06e36e,llHTH 3aillTHTHH nojac H nojac KOHTpOJIHCaHe rpa.uae, y CKJia.ny ca qJI. 33, 

34. H 36. 3aKOHa 0 nyreBHMa, TaKO ll~ npBH ca.np)l(ajH o6jeKaTa BHCOKorpa.nFLe Mopajy 6HTH y.naJDeHH 

MHHHMaJIHO 20,00 m 01l HBHue nyrHor 3eMJI>HillTa .np)l(aBHOr nyra I pe.na, 01lHOCHO MHHHMaJIHO 10,00 m 

o.n HBHue nyrHor 3eMJDHillTa ,'lp)l(aBHor nyra II pe.ua, y3 o6e36eljeae npHopHTeTa 6e36e.nHor o.nmrjaaa 

cao6pahaja Ha .np)l(aBHOM nyrHOM rrpaBuy. 111HpHHa 3aillTHTHor rrojaca rrpHMeayje ce. H y HaceJI>HMa, 

OCHM aKO je JWyraqHje o.rcpeijeHO npocTOpHHM, O.llHOCHO yp6aHHCTHqKHM nrraHOM; 

Cxo.nHo 'I.JI. 37. H 38. 3aKoHa o nyreBHMa 06e36e11HTH nperne1mocT jaBHor nyra, KaKo ce He 6H yrpo3HJia 

6e36e.nHocr cao6pahaja; 

YKOJIHKO nocrnje HJIH ce nnaHHpajy noje.nirne 30He ca BeJIHKOM cppeKBeHuHjoM cao6pahaja y3 .np)l(aBHe 

nyreBe, IlJiaHHpaTH 1laJI>Y pa3pa.ny nrraHOBHMa HH)l(ef pe.na, pa.nH 6JIH)l(er .n:ecpHHHCaaa npHKJDyqe1na THX 

30Ha; 

Cxo,n:Ho ':IJiaHy 45. 3aKoHa o nyreBHMa, je,n:HHHua noKarrHe caMoynpaBe 1lY)l(Ha je .na miaHCKOM 

,ll;OK)'MeHTauHjOM CMaFDH 6poj cao6pabajHHX npHKJDyqaKa Ha .np)l(aBHH nyr Ha HajMaIDH Morylrn 6poj; 

IlnaHCKOM !(OK)'MeHTauHjOM MOpa 6HTH a)J.eKBaTHO perneHO npHXBaTaFbe H O.llBOlIIDaBaFDe IlOBpillHHCKHX 

BO,lla, Y3 ycKrraljHBaIDe ca CHCTeMOM O!(BO)J.IDaBalba npe)J.MeTHHX ,np)l(aBHHX nyresa; 

IlpHJIHKOM nnaHHpalba cao6pabajHHX npHKJI>yqaKa Ha .zw)l(aBHe rryreBe, HJIH peKOHCTp)'KUHJe 

nocTojehHX, norpe6Ho je BO.ZJ.HTH paqytta o cne.n:eheM: 

IllHpHHa KOJIOB03a npHCTynHor nyra MOpa 6HTH MHHHMaJIHe llIHpHHe 5,00 m H )J.~HHe 40,00 m, 

o,n:HocHo 20,00 m (3a rryr I, O)J.HOCHo II pe.n:a), 

KOJIOB03 MOpa 6HTH )J.HMeH3HOHHCaH 3a TeillKO cao6paliajHo onTepelieH>e, 

npoceqaHOM fO)J.HillFbeM ,ll;HeBHOM cao6paliajy - Ilr,[(C, 

nonynpeqHHKe nene3a y 30HH pacKpCHHue yrBp.ZJ:HTH Ha ocHoBy KpHBe rparosa Mepo.nasHHX 

B03HJia Koje he KOpHCTHTH npe)J.MeTHe cao6pahajHe npHKJbyqKe, 

paqyttcKoj 6p3HHH Ha nyry, 

npOCTOpHHM KapaKTepHCTHKaMa TepeHa, 

30HaMa norpe6He rrperne.nHOCTH, 

o6e36e.n:nTH rrpnopHTeT cao6pabaja Ha .np)l(aBHOM nyrHoM rrpaBuy, 

KOJIOB03 npHKJDyqtte cao6paliajHHue MOpa 6HTH npojeKTOBaH CXO)J.HO qJI. 41-43. 3aKOHa 0 

nyreBHMa; 

Cao6pahajHH npHKJDyqaK o6jeKaTa Ha .np)l(aBHH nyr npBor pe.n:a, rro)J.pa3)'MeBa 06e36eije1De rpaKa 3a 

ycrropeH>e/y6p3albe, cpaqyttaTy npeMa paqyttcKoj 6p3HHH Ha nyry, y CKna.n:y ca 3aKOHCKOM H 

IlO)J.3aKOHCKOM perynaTHBOM; 

IlpHKa3aTH nocrnjehe cao6pahajHe rrpHKJI>)"!Ke rrocnoBHHX I npoH3BO)J.HHXi KOMepuHjarrHHX H cn. 

o6jeKaTa Ha KarncrnpcKHM napuenaMa y3 .n:p)l(aBHH nyr; 

Pa3MOTpHTH I103HuHjy nnaHHpaHHX yrrHua, 03HaqeHHX Kao ,,HOBOrrpojeKTOBaHe" y OJJ:HOCY Ha IIOCTojehe 

arnpcKe nyreBe; 
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06pa:mo:>KHTH norpe6y 3a <l>opMHpal:heM Kp)'?KHe pacKpCHHUe Ha cnojy .nsa .np)l(aBHa nyrn - .np)l(aBHor 

nyrn IE pe.na 6poj 28 H ,ll;p)l(aB,HOr nyrn IIA pe.na 6poj 141, 0,ll;HOCHO Ha MeCTY r .n;e sen IlOCTOjH H3Be,n;eHa 

qeTBopoKpaKa pacKpcmu~a (ca H3JIHBHHM TPaKaMa H TpaKaMa 3a neso CKpernl:he ca nyrn smner paHra); 

Y cnyqajy rrnaHHpal:ha KPY)l(He pacKpCHHUe Ha cnojy HaseneHa .nsa llp)l(aBHa nyra, rroTpe6tto je 

nolllTOBaTH cne.n;ehe ycnose: 

umpHHe cao6pahajHHX TpaKa cipaqyttaTe npeMa KpHBH TParosa, 

nonyrrpeqHHUH 3aKplrnJLel:ha cao6pahajHHX npHKJLyqaKa yrnpljeHH CXO,LlHO MeponaBHOM B03HJiy, 

3a B03HJia Koja 3aXTesajy eJieMeHTe sehe o.n; Mepo,n;aBHHX (Hnp. TepeTHO B03HJIO c~ npHKOJIHUOM), 

Mopa ce H3BplllHTH JJ,o.n;aTHO npolll11pel:he KPY)l(HOr KOJIOB03a Ha paqytt Kpy)l(Hor no.n;eoHHKa KaKo 

611 ce 06e36e.z:tHJia npoxo.n;HOCT TaKBHX B03HJia, 

KOJIOB03 Mopa 6HTH ,ll;HMeH3HOHHCaTH 3a TelllKO cao6pahajHO onTepeliel:he, 

rrponHCaHa ,ll;)f)KHHa nperne,LtHOCTH, HMajyhH y BH,n;y npocTOpHe H yp6aHHCTH~e KapaKTepHCTHKe 

. oKpy)l(el:ha JioKauHje y cKna.n;y ca qnaHOM 38. 3aKoHa o IIYTeBHMa, Y3 nytto ys3.)l(aBaILe 

rrpoCTOpHHX H yp6aHHCTHqKHX KapaKTepHCTHKa umper OKpy)l(eH>a JIOKan;Hje H y CBeMy y CKJia,n;y 

rnqKoM 4. Kp~He pacKpCHHn;e y IlpaBHJIHHKY o ycnoBHMa Koje ca acrreKTa 6e36e,n;HOCTH. 

cao6pahaja Mopajy .n;a HCITYI:baBajy ITYTHH o6jeKTH. H. .n;pyrn eneMeHTH jasttor nyrn H Ba)l(enH.M 

CTatt,n;ap,D,HMa (,,CJiy)l(6eHH. rnacHHK PC", 6poj 50/11), 

o6e36e,D,HTH. IlOTpe6aH HHBO ¢YHKu;H.je H 6e36e,D,HOCTH, KOjH. o6yxBaTa ycnose o6mt:KOBal:he 

npHKJLyqKa, yje.n.HaqeHH rrpojeKTHH TPeTMaH cao6pahajHHx cTPyja H penaTHBHY xoMor eHOCT 

6p3H.Ha y rro.n;pyqjy Kpy)l(He pacKpCHHUe, 

YKJJOIIHT.H HHBeJieTy ,n;p)l(aBHor ITYTa .n;pyror pe.n;a ca mrneneTOM ttosorrnaHHpaHe Kp~He 

pacKpCHHn;e; 

pacKpCHHUa ca Kpy)l(HHM TOKOM TPe6a Te)l(HTH. u;eHTPaJIHOJ CHMeTPHJH Kpy)l(He pacKpCHHll;e 

YKJL yqyjytm H 30He H3JIHBalyJIH.sa KaKO 6H. ce o6e36eJJ,HJI.H paBHOnpaBHH ycJIOBH 3a CBe TOKOBe, 

o6aBe3HO ypa,n;H.TH rrpoBepy HHBoa ycnyre H nponyctte MOhH KPY)l(He pacKpCHHUe, 

6poj ymrnHHX TPaKa .n;e¢HHHCaTH Ha ocHosy rrpoBepe rrponycHe MohH ,n;oK he senH.qH.Ha 

rrpeqHHKa yrrH.caHe KPY)l(HHU:e 3aBHCH.TH. o.n; Hajselie spe,n;HOCTH. 6p3HHe pacKpcttmi:e, 

yrao rrpecen;aH>a Mopa 6HTH npH6JI.H)l(aH npaBoM yrny, 

JJ,e¢HHHCaTH eneMeHTe CHTyan;HOHOr IIJiaHa Kpy)l(He paCKpCHHll;e, r .n;e he 6HTH. o6yxsaheHO rrope.n; 

rrpeqHHKa yrrHcatte KPY)l(HHUe, lll.Hp1rne KPY)l(HOr KOJIOB03a H eneMeHaTa ynHBa HJIH. H3JIH.Ba H 

eneMeHTH o6JIH.KOBalba rrpHKJL yqi:rnx rrpasau;a KaKo 611 ce 06e36e.n;110 rrpocTop 3a ¢oHpMHpal:he 

OCTPBa 3a KaHaJIHCalhe TOKOBa, 

rrpH rrojaBH aYTo6ycKor cao6paliaja, cTajanHlllTa nou:B:paTH H3a Kp~He pacKpCHH.n;e H saH 

KOJIOB03a, 

IlOTpe6HO je o6e36e.n;HTH rrellla~e H eseHTYaJIHO 6HI.J:HKJIHCTHtIKe CTa3e H npena3e y 30HH 

Kpy)l(He paCKpCH.Hll;e, 

rroTpe6tto je .n;e¢HHHCaTH ,n;HMeH3Hje rrpocrnpa KO,n; cao6paliajHe nospnnrne 3a HaKyrrJLaH>e H 

KpeTalbe nelllaKa, 

pelllHTH npHXBaTal:he H O,ll;BO,D,IbaBaH>e IlOBplllHHCKHX BO.L{a 6y.zi:yhe Kpy)l(He pacKpCHHIJ.e, 

npHJIHKOM H3Boljel:ha pa.n;osa Ha H3rpa,D;l:hH Kpy)l(He paCKpCHHUe, BO,ll;HTH paqytta 0 3alllTHTH 

IlOCTojeli.HX HHCTanan;Hja nope.n. H HCilO,D, ,D;p)l(aBHHX TIYTeBa, 
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.ueqmHHCani xopH30HTaJIHY H BepTHKaJrny CHHfa.JIH3aI.{Hjy Ha npe,UMeTHOM nyry H npHKJb )"IHHM 

cao6paliajH111.1,a y nrnpoj 30HH npHKJb)"IeH>a, 

.ueqmHHCaTH CTPeJiaCTe nyroKa3e Ha CBHM OCTpBHMa Ha H3Jia3Y H3 pacKpCHHI.J,e, 

noTPe6Ho je npojeKTOBaTH jaBHY pacBeTy y 30HH KpJ?KHOr TOKa; 

EBeHTYaJIHa ayro6ycKa CTajaJIHIIJTa Ha jaBHOM nyry TIJiaHHpaTH y CKJia.uy ca qJiaHOM 85. 3aKOHa 0 

nyreBHMa; 

IlJiaHCKHM .UOKYMeHTOM pa3pelllHTH npo6JieMaTHKY IlOCTojelier H nepcneKTHBHOr neIIJaqicor, 

CTaI.J,HOHapHor, 6HI.J,HKJIHCTHqKor H jaBHOr rpa,UCKOr cao6pahaja, Kao H 3allITHTa. IlOCTOjehHx H 

eBeHTYaJIHO HOBHX HHCTaJia1.1,11ja; 

IlpHKa3aTH nonpeqHe npoqmne .up)l(aBHHX nyreBa; 

IlpHJIHKOM nnaHHpaH>a 113rpa.uae 6HUHKJIHCTHqKHX H neIIJaqKHX CTa3a nope.u .up)l(aBHor nyra Y3eTH y 

o6311p 3aKOHOM o 6e36enHOCTH cao6pahaja tta nyreBHMa (,,CJiy)l(6eHH rnacHHK PC", 41/09, 5311 0, 

101/ 11 , 32/13 - YC, 55114, 96/15 - .up. 3aKOH, 9/16 - YC, 24/18, 41 /18, 4 1118 - .up. 3aKoH, 87/18 H 

23/19, 128/20 - .up. 3aKoH) H a.ueKBaTHe onpe.u6e IlpaBHJIHHKa o ycnoBHMa Koje ca acneKTa 6e36e,UHOCTH 

cao6paliaja Mopajy .ua HCTI}'lhaBajy rryrHH o6jeKTH H npyrn eneMeHTH jaBHor nyra; 

OnllITH ycJIOBH 3a IIOCTaBJbaH.e HHCTaJiaUHja y O.UHOCY Ha llp)l(aBHH nyr: 

TPacy H npoqmn np)l(aBHor nyra rrpeY3eTH .H.3 Ba)l(elie rrnaHcKe .UOKYMeHTaUHje 3a npe.uMeTHO 

no.upyqje, 

j'KOJIHKO ITJiaHCKOM ,UOKYMeHTaUHjOM HHJe .ueqHIHHCaH rrpoqmn np)l(aBHOf nyra, HCTH je 

IlOTPe6Ho ne<l>HHHCaTH y CKJia.uy ca IlpaBHJIHHKOM 0 ycJIOBHMa Koje ca acneKTa 6e36e,UHOCTH 

cao6paliaja Mopajy .ua HCTI}'lhaBajy nyrHH o6jeKTH H npyrn eneMeHTH jaBHor rryra (,,CJiy)l(6emi: 

rnacHHK PC", 6poj 50/11), 
TPaCa HHCTaJiau11ja Mopa ce rrpojeKTHO ycarnaCHTH ca TIOCTOjeliHM HHCTaJia1.1,11jaMa nope.u H HCITO.U 

,llp)l(aBHHX nyreBa, 

rrnaHHpatte HHCTaJiaUHje ce Mory rrnaHHpaTH non ycnoBHMa Koj11Ma ce cnpeqaBa yrpo)l(aBaH.e 

crn6mrnocTH nyra H o6e36egyjy ycnoBH 3a HecMernHo O.UBHjaae cao6paliaja Ha nyry; 

Y CJIOBH 3a nomeMHO YKPllITaae HHCTaJia1.1,11ja ca rryreM: 

.ua ce YKPIIJTaae ca nyreM npe.UBH.UH HCKJb)"IHBo MexaHHqKHM non6YllIHBaaeM 11cno.u TPYTia 
. . 

rryra, ynpaBHO Ha nyr, y rrpon.H.caHOJ 3aIIJTHTHOJ 1.1,eBH, 

3aIIJTHTHa 1.1,eB Mopa 6HTH npojeKTOBaHa Ha uenoj .uy)l(HHH mMegy KpajHHX rnqaKa rrorrpeqHor 

rrpoqmna rryra, YBehaHa 3a no 3,00 m ca cBaKe cTpatte, 

MHHHMaJIHa .uy6HHa npe.uMeTHHX HHCTaJiaUHja H 3allITHTHHX ueBH on HajHH)l(e KOTe KOJIOB03a no 

ropae KOTe 3aIIJTHTHe ueBH H3HOCH 1,35 - 1,50 m, 

MMHHMaJIHa .uy611Ha rrpe.uMeTHHX HHCTaJia1.1,11ja H 3aIIJTHTHHX ueBH HCIIO,ll rryrHor KaHaJia 3a 

o.uBo.uaaBaH>e (rrocrnjelier HJIH rrnaHHpaHor) on KOTe nHa KaHana no ropH.e KoTe 3aIIJTHTHe ueBH 

H3HOCH 1,20 m; 

Y cnoBH 3a napanenHo BogeH>e HHCTaJiau11ja ca rryreM: 

HHCTaJiauHje MOpajy 6HTH IIOCTaBJbeHe MHHHMaJIHO 3,00 m o.u KpajH>e TaqKe norrpeqHor rrpoqmna 

rryra (HO)l(HUe HaC.H.IIa TPYTia rryra HJIH CIIOJbIDe HBHI.J,e nyrHor KaHaJia 3a O,UBO,UIDaBaIDe), y 

3aBHCHOCTH on o.u KOH<l>Hrypa1.1,.r1.je TepeHa H rrpeqHHKa HHCTanau.r1.ja, 
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He ,n:o3BOJbaaa ce aoljeILe HHCTanau:Hja no 6amanrn, no KOCHHaMa yceKa HJIH HacHna, Kpo3 

japKOBe H Kp03 JIOKau:11je Koje Mory 6HTH HHHU:HjaJIHe 3a OTBapaILe KJIH3HIIITa; 

Ha MeCTHMa r.n:e HHje Moryli.e 3a,n:OBOJbHTH ycJIOBe H3 rrpeTXOJJ:HOr CTaBa Mopa ce HCnpojeKTOBaTH 

H H3BeCTH a,n:eKBaTHa 3aIIITHTa Tpyna npe,n:MeTHOr rryrn, 

HCTIO.D: KOJICKHX npHJia3a H cao6pali.ajHHX npHKlby~rnKa nJiaHHpaTH IIOCTaBJbaH>e HHCTaJiaU:HJa 

Kp03 3aIIITHTHY u:ea, 

HHCTanau:Hje IIJiaHHpaTH TaKO .n:a He yrpo)l(aBajy IIOCTOjeli.y cao6pali.ajHy CHrHaJIH3aU:Hjy, orrpeMy 

rryrn, o.n:ao.n:aaaaae H o.n:p)l(aBaae .n:p)l(aBHor rryrn; 

y CJIOBH 3a Boljeae Ha,n:3eMHHX HHCTanau:Hja y o,n:Hocy Ha nyr: 

CTy6oae nJiaHHpaTH H3BaH 3aIIITHTHOr nojaca .n:p)l(aBHOr nyra (20,00 m MepeHO o.n: rpaHHU:e 

rryrHor 3eMJbHIIITa 3a .n:p)l(aBHH nyr rrpnor pe.n:a, o,n:Ho,n:Ho 10,00 m MepeHo o.n: rpaHHU:e rryrHor 

3eMJbHillTa 3a .n:p)l(aBHH nyr .n:pyror pe.n:a), a y cnyqajy .n:a je BHCHHa cTy6a Belia o.n: nporrHcaHe 

IIIHpHHe 3aIIITHTHOr nojaca .n:p)l(aBHor nyra, pacTojan>e npe,n:BH,n:eTH Ha MHHHMaJIHOj y,n:a1beHOCTH 

3a BHCHHY CTy6a, MepeHO o.n: rpaHHU:e nyrHor 3eMJbHlIJTa, 

o6e36e,n:H CHrypHOCHY BHCHHY o.n: 7,00 m MepeHO 0)1. HajBHille KOTe KOJIOB03a )J.0 JiaHqaHHU:e, npH 

HajHenoBOJbHHjHM TeMTiepaTypHHM ycJIOBHMa. 

YKOJIHKO, TOKOM H3pa.n:e nnaHa, 6y.n:y nnaHHpaHe HOBe HHTepBeHU:Hje Ha rpacH ,n:p>KaBHOr nyra, 0)1.HOCHO 

YKOJIHKO .n:ol)e .n:o H3MeHa no3HU:Hja T3B. HoaorrpojeKTOBaHHX yJmu:a, H YKOJIHKO 6y.n.y norpe6HH ,n:eTaJbHHjH 

ycnoBH, pa,n:H H3,n:anaaa MCTHX rrorpe6Ho je .n:a JTI ,,TiyreaH Cp6Mje" .n:ocTaBHTe Hone rrpe.n:nore pellleaa. 

no H3pa,n:H Hau:pTa H3MeHa H .n:onytta TinaHa reHepanHe perynau:Mje 3a HaCeJbeHO MeCTO Jby60BHja, 

norpe6Ho je .n:a HaM HCTH .lJ:OCTaBHTe (Y3 n03HB Ha 6poj OBHX ycnoaa) pa.n:M nponepe HCnyn>eHOCTH Hanpe.n: 

HaBe,n:eHHX ycnoBa H H3)J.aBaH>a MHlIJJbelha Ha HCTH. 

Oco6a 3a KOHTaKT: JeneHa MnaHOBHh, .ZJ.Mnn.np.nn, 011130-40-625, 

jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs 

c IIOillTOBaH>eM, 

~cTaBJLeno: 
'tf. Hacrrosy 

06 a].lHO: 

2. m ,,IIyreBH Cp6Hje" Eeorpatl, ApxHBH 

ID ,,IIYTEBH CPI>HJE" 
H3BPIIIHII .ll:IIPEKTOP CEKTOPA 

3A CTPATEfHJY, TIPOJEKTOBAJbE 
.. ~vfi t,;· BOJ 
"~· r.. ) \..,, 

oJie~u.._a, MacT.HH~.cao6p. 

3. m ,,IIyreBH Cp6Hje" Eeorpa,ll, OtleJLee,e 3a rrpojeKTHY H IIJiaHCKY tlOK}'MeHTal\Hjy 
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11 070 Hoatt EeorpaA, Epo.r1apcKa 3; www.srbija~ode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs; 
TeI<yhH patfYH: 200-24021801 01045-97; IillE: 100283824; MarnlJHH 6poj : 171 17106; 
HaMeHCKH patfYH 'IpeJopa: 840-78723-57; .ffiKJC: 81448; Tenecpou: 011/201 -81-00, 311-43-25 ; 
<l>aKc: 01 1 /31 1-29-27 J -~.. .,. ., . ,._ ... ~,.. Jt 

"f r m.q,pa""PX~i. ;.1.>11 it' 'Q' j 2- 'PG..-- " 
Epoj : st Q ~ Ff . ; • . ~'~~·~ -\b,aT : 28. 0 s . l022-

o ~, ?r?f:- -2ouL . 
• - - - rf',(\[tt "'i 
........_ Wat5& a:. 

Ha OCHOBY qnaHa 117. CTaB 1. Ta11Ka 39) H CTaB 3. H qnaHa 118. CTaB 2. 3aKoHa 0 BO,lJ.aMa 
(,,Crr.rnacHHK PC", 6poj 30/10, 93/12, 101/16, 95118 n 95/18-.up.3aKOH), 3aKoHa o rmaHnpaH>y n 
H3rpa.n.H>H (,,Crr. rrracHHK PC", 6p. 72/09, 81/09-ncrrpasKa, 24/11,121/2012, 42/2013-YC, 50/2013-YC, 
98/2013-YC, 132/14, 145/ 14, 83/18, 31119, 37/19-.n.p.3aKOH, 9/20 H 52/21), TipaBHJIHHKa 0 ca.np)l(HliH H 
o6pacuy 3axTeBa 3a H3JJ.aBaH>e BO.UHHX aKaTa, ca,np)l(}f}fH MHllIJbeH>a y nocrym<y H3.UaBaH>a BO.UHHX 
ycrroBa n ca.up)l(HHH H3Bell1Taja y noczym<y H3.Uasalha BO.LI.He .U03BOJie (,,Cn. rrracHHK PC", 6poj 72/ 17 u 
44/18), pelliasajynH no 3axTesy 6p. 3481-04/2 o.u 07.12.2021. ro.n.HHe, (HallI 6poj 11265 o.u 13.12.2021. 
ro)'.{HHe), rro.n.HeTOM o.u CTpaHe JTI "11HCppaCTpYKTYPa"llla6au.; CeKTopa 3a H3rpa,n:H>y; <;::JIY)l(6e 3a 
npocTOpHo H yp6aIDt:CT}fq}(O IIJiaHHpalhe, KapaljopljeBa 6p.27, llla6aQ, (ME: 17107461, Il11I>: 
100112114) 3a n3.n.asalbe BO.UHHX ycrrosa y QHJI.y H3pa,ne TeXH}fql(e .n:oeyMeHTau.nje, JBTI ,,Cp6njaso.ue" -
BIIIJ. ,,Casa-,Zfy1ms", H3.Uaje 

BO,LUIE YCJIOBE 

1. O.upeljyjy ce TeXHH'IKH H .D.pyrn 3axTeBH Koju Mopajy LI.a ce HCnyHe y noczyney npHIIpeMe H 
H3pa,ne TinaHa reHepanHe peryrraQHje 3a Hace.lbeHo MecTo Jby6osuja; 

2. BoJJ.HH ycnosH ce H3.LI.ajy 3a u'3rpa.n.H>y HOBHX o6jeKaTa, .n:orpa.n.H>y n peKOHCTpyKQnjy nocTOjeliHX 
o6jeKaTa H H3BOljelhe JJ.pyrHX pa,nosa KOjH Mory YTHQaTH Ha rrpoMeHe y BO)'.{HOM pe~, Kao H 3a 
H3paey rmaHCKHX JJ:OKyMeHaTa 3a ypeljeH,e npOCTOpa; 

3. Boµ:H11 ycnon.11 cy esH;.i.enTHpaHl1 y Yn.11c:HHK BO.UHHX ycrrosa 3i. BOAHO no.JJ.py-y.je Casa, rro.n. 
pe.LI.HHM 6pojeM J.r.G OJJ. j&_.05.2022. rOJJ.HHe; 

4. Tipe,uMeTHH rmaH H3p8,nHTH y CKJiaey ca npomtCHMa KOjH ypeljyjy H3paey IIJiaHCKHX .uoeyMeHaTa 
n ycsojHTH TeXHH1il<O-TeXHOJIOlllKa pemelba y3 HCnylhelhe crre.LI.eliHX ycnosa: 

4.1. TinaHCKH JJ.OKYMeHT ypa,nHTH y CKJia.[(y ca Ba)l(eOHM rrponncHMa H HOpMaTHBHMa, c THM ,[(a 
npe)'.{y3eli.e Koje ce 6asn H3pa,noM IIJiaHcKe JJ.OKyMeHTauuje Mopa HMaTH rroTBpJJ.e o pecpepeHuaMa H 
JIHQeHQaMa 3a rrpojeKTaHTe. 

4.2. TinaHCKH ,[(OKYMeHT ycKJia)'.{HTH ca Ba)l(enoM IlJiaHCKOM .LI.OKYMeHTaQHjOM BHIIler pe.JJ.a -
TipocTOpHH rmaH OIIllITHHe Jby6oBHje (,,CJIY)l(6eHH JIHCT OIIIIlTHHe Jby6oBHja", 6p. 4112) y .D.a.lbeM 
TeKcryTITIO; 

4.3. TipHJIHKOM H3pa,ne TinaHa H rrpaTelie Te:l{}fWII(e ,[(OKYMeHTaQHje BO,[(HTH paqyHa 0 rrocpe)'.{HOM 
HJIH Herrocpe.LI.HOM YTHQajy Ha Ben H3rpa1jeHe BO.LI.He o6jeKTe, Kao H 0 aJ<TYeJIHOM pe)l(HMY IlOBplllHHCKHX 
u rro.n.3eMHHX BO.LI.a. Tipe.LI.BH.D.eTH Heonxo)lHe 3eMJhaHe H XHJJ.pOreXHH11Ke pa,noBe y QHJDY 3all1THTe OJJ. 
no,n:JeMHHX n aTMoccpepcKHX Bo,n:a, ysa)l(asajyliH Mepo.LI.aBHe KOTe Tepetta. Heonxo,ZJ.HO je ycarnacHTH 
rmaHHpaHe rroTpe6e ca Bo.LI.onpHBpeJJ.HOM oCHOBOM Peny6nHKe Cp6.11je ("Crr~6eHH rnacHHK PC", 6poj 
11/02), TipocTOpHHM rrrraHOM Peny6rrm<e.Cp611je ("Cny:»<6eHH rrracHHK PC", 6poj 88/10) n CTpaTernjoM 
yrrpas.lbaH>a BOJJ.aMa Ha repHTopHjH Peny6rrHKe Cp6Hje JJ.O 2034. ro,n:HHe ("CJIY)l(6eHH rnacHHK PC", 6poj 
3/17). Iloce6Ho o6paTHTH Ila)l(H>Y Ka.LI.a je y IIHTalhY 3allITHTa 0,[( BeJIHKHX BO.LI.a, 3alllTHTa BO.LI.a Kao H 
KOpHllIOelhe BO,ZJ.a; 

4.4. 3a H3paey TinaHCKe H TeXHH'IKe J10KyMeHrnuuje H3BpllIHTH .D.eTa.JbHO reo,[(eTCKO CHHMalbe 
u.enor npocTOpa 3a cpopMHpalbe t~TacrnpcKo - TOnorpacJlcKor nrraua y noro;n;Hoj p8.3MepH. Csa noTpe6Ha 
CHHMalba ypa,[(HTH y arrconynmM KOTaMa, a TinaH npHKa3aTH y JJ.p)l(aBHOM KOOpJJ.HHaTHOM CHCTeMY; 

4.5. 11HBeCTHTOp je y o6ase3H ,ZJ.a peurn HMOBHHCKO - npastte 0,[(HOCe 3a aHr8)K0Balbe 3eMJbHIIlTa Ha 
KaTacTapcKHM napQerraMa y 30HH o6yxsaTa IIrP-a; 

4.6. 113BplllHTH aHaJIH3Y IlOCTojelier CTalba BO,[(OCHa6,n:eBalba (H3BOpHIIITa, KanaQHTeT CHCTeMa, 
,[(HCTpH6YTHBHa Mpe)l{a, KBaJIHTeT BO,[(e, pe3epsoapcKH npocTOp H JJ.p.) H npornOJy 6yeyli.HX IIOTpe6a 3a 
BOJJ:OM 3a nrraHCKH nepHOJJ.; 

4.7. TinaHCKHM .LI.OKYMeHTOM npeJJ.BH.D.eTH TeXHHqKO pemen,e BO,[(OCHa6,ZJ.eBalba CBHX KOpHCHHKa 
ucnpaBHOM BO.LI.OM 3a IIHli.e, TeXHWIKOM 80,ZJ.OM 3a O)'.{p)l{aBalbe H npalhe ypeljeHHX noBpunrna H 



IIpOTHBilO)f(aptty 3aumny (no KOJIJ.f'IlfIDf H KBaJIHTery), KOjHM ce o6e36eljyje cj>yHKQHOHaJIHa CHfYPHOCT 
H noy3.n;atta ynorpe6a o6jeKaTa; 

4.8. IlnaHCKHM .ll.OKYMeHTOM npe.n;BH,ll;eTH .n;a ce IlOCTaBe ypeljajH H o6e36e.n;H CTaJIHO H CHCTeMaTCKO 
perHCTPOBaJhe KOJIH'lflllia 3axBaheHHX Bo.n;a H spurn HCilHTHBlllhe KBaJIHTeTa BO)l.e Ha BO)l.03axsary. Bo.n;a 
Koja ce KOpHCTH 3a rnffie, caID1Taptto - XHrHjeHcKe norpe6e H KYilaH>e, Mopa HCnytt>aBaTH ycnose y 
norne.n;y 3.n;paBCTBeHe HcnpaBHOCTH; 

4.9. 0.n;pe.n;HTH 3aIIITHTIDf nojac 3a no.n;pyqja Ha KOjHMa ce HaJia3e HJIH ce nJiaH.Hpajy HOBa 
H3BOpHinTa 3a CHa6.n;esaJhe CTaHOBHHIIITBa BO)l.OM, o.n; HaMepHor HJIH CJiyqajHor 3araljHBa11>a H .n;pyrHX 
yTHI.{aja KOjH Mory HeilOBOJbHO yTHUaTH Ha H3,D:alUHOCT H3BOpHIIITa H Ha 3.n;paBCTBetty HCnpaBHOCT so.n;e 
(pe3epBHca11>e npocTopa 3a 30He Herrocpe.n;He, y)l(e H urnpe 30He 3awnne msop0una), y cKJia.n;y ca 
IlpaBHJIHHKOM 0 OApeljHBaH>y H OAp)l(aBalhy 30Ha CaHHTapHe 3aUITHTe H3BOpHIIITa BOAOCHa6AeBalba 
(,,Cn. rnacHHK PC", 6poj 92/08); 

4.10.1-hBpIIIHTH H,ll;eHTHcj>HKauHjy CBHX oma.n;HHX BO)l.a H MaTepHja Koje Mory HaCTaTH (no 
O'leKHBaHHM KOJIJ.f'Ilt:HaMa H KBaJIHTery) H yTBpJ.J.HTH Ha'IHH HCnyIIITaH>a y pe1..unmjeHT. Ilpe.n;BH,ll;eTH 
H3rpa.n;lby cerrapaTHOr CHCTeMa caKyIIJi.alba H OABOljefba OTilaAHHX BOAa (caHHTapHO - cj>eKaJIHHX, 
aTMOccj>epcKHX, TeXHOJIOlllKHX ... ); 

4.11.fl.naHCKHM .ll.OKYMeHTOM .n;ecj>HHHCaTH 3a CBe OTna.n;He BO.n;e (noBpIIIHHCKe, ·npou,e.n;He, 
.n;peHa)f(He, OTna.n;He so.n;e H3 IlJiaHHpaHHX o6jeKaTa, CaHHTapHo-cj>eKaJIHe H .n;p.) rrponHCHO yTBp)l.HTH 
KOJIH'IHHe, Aecj>HID1CaTH KBaJIHTeT H rrpe.n;BH,ll;eTH OJ.J.rOBapajyhe ypeljaje 3a rrpe'IHlllhaBalbe OTTI3J].HHX 
BO.n;a, KOjH lie )l.OBeCTH KBaJIHTeT BOAa Ha rrporrncaHH KBaJIHTeT 3a H3a6paHH peIJ,HnHjeHT; 

4.12.ATMoccj>epcKe oTna,n.He so.n;e ca cao6pahajHm.i:a H MaHffTIYJiaTHBHHX nosprnHHa, Koje ce 
esettryaJIHo Mory 3araJJ.HTH yJbHMa, MaCTHMa H ttacj>THHM AepHBaTHMa, rrpffKYTIHTH noce6ID1M CHCTeMOM 
KaHaJIH3au,Hje H rrpeKo TaJIO)l(ffHKa 3a MexaHH'IKe He•mcTohe H cenaparnpa yJba H MaCTH (rrpeTXO.D:HH 
npe.n;rpeTMaH) eBaKYHCaTH y OKOJIHe 3eJieHe ITOBpl.llHHe HJIH jaBHy aTMoccj>epcKy KaHaJIH3aIJ,Hjy; 

4 .13 .ATMOCcj>epcKe BOAe ca KpOBHHX H ycnOBHO He3araljeHHX IlOBpunrna IIPHKYilHTH CHCTeMOM 
pHrona H esaKyHcaTH 6e3 IlpeTXOAHOr rpeTMaHa y OKOJ1He 3eJieHe IlOBpIIIHHe HJ1H jastty aTMOCcpepcKy 
KaHaJIH3au,Hjy. ,l{HMeH3HOHHCaH>e o6jeKaTa 3a esaKyau,Hjy aTMoccj>epcKHX so.n;a ca CJIHBHHX noBplllHHa 
H3BplllHTH Ha OCHOBY KapaKTepHCTH'IHHX BpeAHOCTH HHTeH3HTeTa na,n.aB1rna; 

4.14.3a cse o6jeKTe 3a cHa6.n;enaH>e BOAOM, KattaJIHcaH>e, npelllirnhasa.H>e tt HCnyIIITlllhe OTilaJJ.HHX 
BO.n;a, H3BpIIIHTH XH,!1.payJIH'IKe rrpopaqyue H npOIIHCHO HX )l.HMeH3HOHHCaTH; 

4 .15. CaHHTapHo - cj>eKaJIHe oTnaJ.J.He BO.ll.e KaHanHcaTH 3aTBopeHHM cHcTeMoM KaHanH3aIJ,Hj e AO 
jasHe KattanmaQHje HJIH crrposecTH .n;o nocrpojefba 3a npe'IHmhasfilhe; 

4.16.IlnattoM Aecj>mrncaTH .n;a ce oma,n.He BO.ll.e He Mory ynyIIITaTH y nocrnjehe perynHcaHe H 
tteperynHcaHe so.n;oToKe, IDf y CHCTeM jasHe KaHanH3aQHje, 6e3 TPeTMatta WHJJH eseHryaJittor 
npe.n;rpeTMaHa KOjH HX )l.OBO,D:H AO KBaJIHTeTa npoOHCaHor 3aKOHOM; 

4.17.3a csa HH.n;ycrpHjcKa nocrnjeH>a H HaceJba seha O.ll. 2000 EC rrponHcaTH poKose 3a H3rpa.n;lby 
rrocrpojeH>a 3a rrpeqHIIIhasaH>e OTilaJJ.HHX BOAa Hf HJIH H3pa.n;y AKIJ,HOHHX nJiaHoBa 3a AOCTH3aH>e 
rrpOilHCaHHX napaMernpa y CKJia.D;y ca Ba)f(enoM 3aKOHCKOM perynaTHBOM; 

4.18.,[(a ce yttyrap npe.ll.MeTHor Ilnatta npeABMe KOpHo.n;pH H rrpocrnp 3a H3rpa,n.H>y so.n;HHX 
o6jeKarn 3a caKYfiJbalbe 3araljeHHX BOAa - cpeKaJIHHX H Htt.n;ycrpHjcKHX (nocne npeATPeTMaHa), H>HXOB 
rpaH3HT rnaBHHM KOJI.eKTOpHMa, cenapaTHOr THna, AO jasHe KaHaJIH3aIJ,Hje 0.ll.HOCHO AO u,eHrpaJIHOr 
Ilocrnjeu,a 3a npeqmuliasau,e oma,n.HHX BOAa, o6jeKarn 3a .n;Hcno3HIJ,Hjy MYJba H o6jeKarn 3a 
HcrryrnTlllhe npeqHfieHHX so.n;a y peIJ,HIJHjeHT; 

4 .19. IlnaHOM npeABH,ll;eTH ycnocTaBJbalbe 06ase3e Mepelba KOJIH'IHHa H HCilHTHBaJha KBaJIHTeTa 
oma,n.HHX so.ua Koje rrpasHalcpH3H'IKa mn.ia HCnyIIITajy y peumrnjeHTe; 

4.20.3a .n;eJiose o6yxsarn nJiaHa rAe ce He nJiaHHpa rrpolllHpeu,e jasHor CHCTeMa KaHanH3aIJ,Hje, 
npe.ll.BH,D:eTH noCTaBJbaH>e BO,D:OHenporrycHHX CeilTH'IKHX jaMa, 'IHje npa)f(lbelbe MOpa BpIIIHTH Ha,uJie)l(HO 
KOMYffaJIHO rrpe.n;y3elie, Y3 06ase3y rpaHcnopra oTna.n;HHX so.n;a H3 ceIITH'IKHX jaMa .uo Haj6JIH)f(er 
nocrpojeH>a 3a npe'lHillhasaH>e OTITaJJ.HHX BOJJ,a npe HCil)'IIITalba y peumrnjeHT; 

4.21.IlpHJIHKOM ycsajalba pemett.a o6jeKaTa 3a es~al.{Hjy, rrpe'IHI.llhasau,e, O.UHOCHO TPeTMaH 
OTIIa,UHHX so.ua, HeOIIXO)J;HO je npH,ll;p)l(aBaTH ce CJieAehHX rrpoIIHca: 

-Ype.u6e 0 rpaHWIHHM spe.ll.HOCTHMa eMHCHje 3araljyjyhHX MaTepHja y BOAe H pOKOBHMa 3a 
H>HXOBO .uocTH3att.e (,,CJI. rnacH.HK PC" 6poj 67/11H48/12 H 1116); 
-Ype.u6e 0 rpaHH'IHHM Bpe.UHOCTHMa npHopHTeTHHX H npHOpHTeTHHX Xa3apAHHX cyrrcTaHI.(H 
Koje 3araljyjy nospmHHcKe BOAe H pOKOBHMa 3a H>HXOBO AOCTH3att.e (,,Cn. rnacHHK PC" 6poj 
24/14); 

2 



-Ype.n.6e 0 rpatt1'NHHM spe)I.HOCTHMa npuopHTeTHHX H npHOpHTeTHHX Xa3ap.n.HHX cyncTaHI(H 
Koje 3ara1jyjy nospIIIHHCKe so.n.e H poKOBHMa 3a H>HXOBO .n.ocTHJalbe (,,Cn. rnacHHK PC" 6poj 
24/ 14); 
-Ilpa.BHnHHKa 0 eKOJIOIUKOr H xeMHjCKOr CTaryca fIOBplllHHCKHX BO)J,a H napaMeTpHMa 
xeMujcKor u KBaHTHTaTHBttor CTaryca nO)l:3eMHHX so.n.a (,,Cn. rnacHHK PC" 6poj 74/ 11); 
-IlpaBHnHHKa o pe<l>epeHTHHM ycnosHMa 3a THnose nospmHHcKHX BO)J,a (,,Cn.rnacIDf.K PC" 
6poj 67/11); 
-IlpaBHnHHKa 0 o.n.peljHBalby H O.D;p:>Ka.BalbY 30Ha CaHHTapHe 3aIUTHTe H3BOpHIUTa 
so.n.octta6.n.esaH>a (,,Cn. rnacHHK PC", 6poj 92/08); 
-Ilp~BH.Jiffiflra 0 Hal.fmzy H ycJIO~HMa Mepea.a KOJIHl.fHHe H HCilHTMBalbe KBaJIHTeTa OTila.D;HHX 
Bo.D;a H ca.D;p:>KHHM H3BemTaja o H3BpmeHHM MepeH>HMa (,,Cn. rnacHHK PC", 6poj 33/1 6); 
-Ype.11.6e 0 rpaHHl.fHHM Bpe)J,HOCTHMa 3ara1jyjyliHx Marepuja y IlOBpWHHCKHM H 00)1,3eMHHM 
so.n.aMa H ce)l:HMettry M poKOBHMa 3a H.HXOBO .LJ.OCTHJaH>e (,,Cn. rnacHHK PC", 6poj 50/12 o.n. 
18.05.2012. ro.11.HHe); 

4.22. y OKBHpy no.n.pyqja y o6yxsary I1naHa .n.aTM npMKa3 Bpcre H KOJIKl.fHHa CBHX OTila)I,HHX 
MaTepaja H Hal{HH lbHXOBOr OAJiaralba, Kao H HaMeHCKO MeCTO 3a npHBpeMeHO CKJia.D;HlilTelbe; 

4.23 . .lJ:a ce y OKBHPY npocTOpa y o6yxasry IJnaua npHKa:>KY eBH)J.eHTHpaHe 3aruTHnette o6nacTu y 
cKJia.zzy ca pernCTpOM 3aruTHheHHX o6nacTH. TaKolje o6yxsaTHTu nponHcatte 3a6patte, orpaHHl.felba 
npasa H o6ase3e 3a KOpHcHHKe BO)J,Hor 3eMJbHIUTa H BO.ll.HHX o6jeKaTa, npIDIHKOM yrnpljHBalba npasHna 
rpa.11.H>e, KOpH)J.opa, TPaca, HT)I. . 

.lJ:e<l>HHucaTH nnasue 30He AY:>K BOAOTOKOBa y OKBHpy rpamru,a IJnaua H nponHcaTH ycnose 
rpa)J,H>e Ha TOM 3eMJbMIDTY y cKJia.zzy ca 'UlattoM 23. 3aKoua o so.n.aMa (,,Cn.rnacHHK PC", 6poj 30110, 
93/12, 101/16, 95/18 H 95/18-.n.p.3aKOH) - (y )I,a.TbeM TeKcry: 30B). 

Bo.n.Ho 3eMJbHIUTe ce MO:>Ke KOpHCTHTH Ha Hal.JHH KOjHM ce Hene IUTeTHO yTHLJ,aTM Ha BO)I,e, 
rrpH06aJIHH CHCTeM H orpaHHl.faBaH>y npasa .n.pyrux CXO)I.HO tJJiatty 10. 30B-a; 

4.24.0foupoM .11.a cy rpaHH.QOM I1naHa o6yxsaheHH IlOCTOjenH H 6yeyllli o6jeKTH KOjM he ce 
HaJia3HTH y 30HH BO.D;OTOKOBa, HeOITXO)I,HO HX je H3rpa.LJ.HTH y CKJiaey ca o.n.pe.n.6aMa tJJiatta 133. 30B-a, 
0)1.HOCHO: 

06jeKTe je HeOTIXO)I,HO rpa.):{HTH B!llf BQ,l{HOr -3eMJI,HmTa, Koje je tJJlaHOM 8. 30B-a 
.n.eqrnHHCaHo Kao 3eMJblfiIITe Ha KOMe CTaJIHO HnH IlOBpeMeHO HMa BO.LJ.e. Bo)J,HO 3eMJbHIIITe 
TeKyne BO)I.e, y CMHCJIY OBOr 3aKoHa, jecre KOpHTO 3a BeJIHKY BO.D;y (npocTOp KOjH nnaBH 
senMKa so.n.a nospaTHor nepuo)J,a jeAHOM y 100 ro.D;HHa) M npuo6antto 3eMJbH1I1Te. 

lJnattoM 9. MCTor 3aKOHa .n.e<l>HHHcauo je )J,a je rrpuo6anuo 3eMJbHIIITe nojac 3eMJbHIUTa 
Henocpe.n.Ho Y3 KOpMTO 3a senHKy BO.D;y BO)I,OTOKa KOjH CJIY:>KH o.n.p:>KaBalby 3aWTHTHHX 
o6jeKaTa H KOpHTa 3a BeJIHKY BO.D;y H o6aBJbalby .n.pyrux aKTHBHOCTH KOje ce 0)1,HOCe Ha 
ynpaBJbaH.e so.n.aMa y no.D;pyqjy ue3aruTHhenoM o.n. nonnaBa .n.o I 0 m; 

4.25. IJnaucKY .n.oKYMeHTa.QHjy ycKJia.LJ.HTH ca OnepaTHBHHM nnauoM o.n.6pane o.n. normaBa 3a 
BO)I.OTOKe I peAa KOjH .n.onocu HaAJie:>KHo Mmrn:cTapCTBo H OnepaTHBHHM nnaHOM o.n.6paue o.n. nonna.Ba 
3a BO)I,OTOKe II pe.n.a, KOjH y3 npeTXO)I,HO MHmJbeH.e ran ,,Cp6ujaso.n.e", )I,OHOCH HaAJie:>KHU opraH 
je)J.MHH.Qe JIOKaJIHe caMoynpase; 

4.26.CacTa.BHH .n.eo npocTOpa 3a o.n.6pauy o.n. normasa 'IHHH u 3aIDTHTHH nojac ca rnyMoM u 
3aIDTHTHHM 3eJieHHJIOM y HHyH.D;a.QHOHOM nojacy BO,lI:OTOKa (KopHTO 3a BeJIHKY Boey); 

4.27.HHyH,zi:a.QHOHO no,D,pyqje MO:>Ke ce KOpHCTHTH, 6e3 npu6aBJbeHHX BO,ll,HHX ycnosa, caMO Kao 
nalllH>aK HJIH JIHBMa; 

4.28.Iloce6uo je ue.n.onyCTMBO 3aTsaparn npoTH.QajHH npo<l>HJI 36or nosenalba nospmHue 
rpaljeBHHCKOr 3eMJbHIIITa; 

4.29.HHBeneTe nnattupaHHX MOCTOBa, nponycTa H npena3a npeKO 80)1,0TOKa, MOpajy 6HTH TaKO 
o.n.peljene, .n.a )I,Ofbe HBH.Qe KOHCTPYK.QHje OBHX o6jeKaTa (,[Ufl<) HMajy IlQTPe6tty CHrypHOCHy BHCirny, 
3a30p H3Ha.LJ. HHBOa Mepo.n.asirnx pal.f)'JICI<JfX. Be.TJHKHX BO)I,a 3a nponHCHO Ha.LJ.BHWeH>e, y CKJiaJzy ca 
Ba:>KeliHM npOilHCHMa; 

4.30.06e36e.n.HTH .n.a ce CaKYfIJbalbe, OOHOBHO HCKOpHIIIhaBaH>e H OAJiaralbe KOMYHaJIHOr OTTia.LJ.a, 
BpIIIH y CKJia.D;y ca 3a TO rrpe.n.suljeHOM 3aKOHCKOM perynaTHBOM, Be3aHOM 3a OTIIa.LJ. H KOMYHaJIHe 
.n.enaTHOCTH, Ha 6a3H noTPe6ttux npeTXO)I.HHX HCTpa:>KHHX pa.n.osa, CTPyqtto-TeXHH'-IKHX aHaJIH3a, 
o.n.rosapajyliux ycnosa, carnacHOCTH H nporr:Hcaue TeXHH'-!Ke .n.oKyMeHTa.Quje, y3 o6a.Be3HO o6e36eljeH>e 
3aIIITHTe .:>KHBOTa H 3)1.paBJba JbYJ:t:H, pe:>KHMa nospmHHCKHX H IlO)I,3eMHHX BO)I,a (y KBamrraTHBHOM H 
KBaHTHTaTHBHOM CMHCJIY) H :>KHBOTHe cpe.n.irne y .QeJIHHH; 
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4.3 l.Iloce6uy IIIDKH>Y IIOCBeTHTH KOMIUieKCHMa ca pe3epsoapHMa 3a CKJia,llHIIITelhe ttacl>Te H 

ttacpTHHX .uepHBaTa, r.ue ce CTpOro MOpajy IIOlIITOBaTH 3aKOHCKH rrporrHCH KOjH ,llecl>HHmny aKTHBHOCTH 
lbHXOBOr CKJia,llHlIITelha H ,llHCTpH6yl.Ufje, y qH.JI>y 3alIITHTe 3,llpaBJba JDY.llH, crrpetJ.aBaiba 3aral)elha 

IIOBplllHHCKHX H rromeMHHX BO,lla KaKO y TOKY pe.ri;OBHOr KOpHinnelha TaKO H y CJI)''lajy HaCTaHKa 
aKQH,lleHTHHX curyaQHJa; 

4.32.Heorrxo.ri;Ho je .ri;a rro.ri;pyqja Ha KOjHMa cy eBH,n;eHTHpaHe rrojase Koje yKa3yjy Ha MorynHOCT 
HaCTaHKa BH.ri;JDHBHX rrpoQeca epo3Hje (rrponmpelhe sen 3arrolJ.eTHX epo3HOHHX rrpoQeca HJIH rrpuMeHa 

He.ri;o3BOJDeHor HatJ.HHa KOpHmnelha 3eMJDHIIITa) .lleTaJDHo Ha3HalJ.HTH Ha sepucl>HKosaHoj KapTH 
epo3HOHHX rro.ri;pyqja HaceJDa J1y6osuja; 

4.33.Ilorrucam rrapQeJie Ha ep03HOHOM no.upyqjy ca IlOTpe6HHM no;::i:aQHMa: KOpHCHHK, IIOBplllHHa, 

HarH6, HalJ.HH Kopullllieina 3eMJDHIIITa H ocTBapeH crerreH aHTHepo3HOHOr ypel)elha napQene; 
4.34.IlnaHOM je HeOIIXO.llHO o6yxsaTHTH jaBHO yno3HaBalbe rpal)aHCTBa ca nponHCaHHM MepaMa 

aHTHep03HOHHX aKTHBHOCTH H 3a6pana, 0 npaBHMa H o6aBe3aMa KOpHCHHKa 3eMJbHIIITa ( 0 eBeHryaJIHOM 

YMalbelhy rrpHXo.ri;a y HOBHM aHTHepo3HOHHM ycnoBHMa ra3.llOBa&a rrapQenaMa); 
5. Ilo H3BpllleHoj H3pa,llH IIJiaHCKe .llOKyMeHTaQHje, HCrrylhelby BO,llHHX ycnoBa H o6aBJDeHoj 

CTpyqHOj KOHTpOJIH, IlOTpe6Ho je IIO,llHeTH 3axTeB 3a H3.ri;aBalbe BO,llHe carnacHOCTH Ha ypal)eHH IIJiaHCKH 
.ri;oKyMeHT; 

6. 0BH BO.llHH ycnOBH npecrnjy .ri;a BIDJ<e ITO HCTeKy 0.ll fO.llHHY ,llaHa 0.ll ,llaHa lhHXOBOr H3,llaBalba, 
aKO y TOM poKy HHje IIO,llHeT 3aXTeB 3a H3,llaBalhe BO,llHe carnacHOCTH Ha rrpe,llMeTHH IIJiaHCKH .llOKyMeHT 

-y QeJIHHH HJIH no ci>a3aMa, 0.llHOCHO ,lleJIOBHMa KOjH rrpe,n;CTaBJDajy TeXHHlJ.KY H ci>YHKQHOHaJIHY QenHuy. 

06pa1Jio*elbe 

m "HttcppaCTpYKTYPa" llla6aQ; CeKTopa 3a mrpa.ri;lhy; CJIY)l(6e 3a npocTOpHO H yp6aHHCTHlJ.KO 
rrnaHHpalbe, Kapal)opl)esa 6p.27, llla6aQ, rro.ri;Heo je 3axTeB pa.ri;H .ll06Hja&a BO.llHHX ycnosa y rrocryrrKy 
rrpHrrpeMe H mpa.ri;e IlnaHa reHepanHe perynaQHje 3a HaceJDeHo MecTO J1y6osHja. 

Y3 3axTesje rrpHJTO)l(eHa cnenelia, p;oK)'MeHTaIJ,Hja y eneKrpoHCKOM H attanomoM o6nHKy o.ri; 
3HatJ.aja 3a m.ri;asa&e BO.llHHX ycnosa: 

• 0.ll.JI)'Ka o rrpucryrralhy mpa,llH IUiaHa H mpa.ri;H CTpaTe1IIKe npoQette YTHQaja Ha )l(HBOTHY 
cpe)l.uuy; 

• TeKcryanHH .ri;eo - Ena6opaT 3a noTpe6e pattor jaBHor ysH,lla (AHrHTaJIHa H aHanorna <lJopMa); 

• rpacpHlJ.KH rrpHJIOr 'TpaHHQa IJrP-a ca IIJiaHHpaHOM npeTe)KHOM HaMeHOM TIOBplIIHHa" p 
1:5000; 

• IJJ:( ca rpacpHlJ.KOM H TeKCTYaJIHOM ,llOKyMeHTaQHjOM rrpe,n;MeTHOr ena6opaTa, Kao H rpacl>HlJ.KH 

npHJI03H ca IIJiaHOM HaMeHe, IlJlaHOM BO.llOBO,lla, KaHaJIH3aQHje H BO)l.OIIpHBpe,lle BIDI<ener IIrP-a . 

Ha ocHosy rrpHJIO)l(eHe H pacrroJIO)l(HBe TeXHHlJ.Ke .llOKYMeHTaQttje KOHCTaToBaHo je cne)l,ene: 

Ha ocHosy lJ.JI. 117. 3aKoHa o so.ri;aMa, rrpe.ri;MeTHH Ilnan cna)l.a y mpa.llY yp6anHCTHlJ.KHX (IlJlaH 
reHepantte perynaQHje H reHepanHH yp6aHHCTHlJ.KH IlJlaH) IIJiaHosa, rrpHIIa,lla rurry 6poj 20) a rrpeMa 

qnauy 43. HCTOr 3aKOHa, rrpe,llMeTHH pa.ri;OBH ce Mory CBpCTaTH y .uenaTHOCT 3) 3alllTUTa sona O,ll 
3aral)elha. 

IlnaH reHepantte perynal.Ufje 3a HaceJDeHo MecTo J1y6oBHja, pa.ri;H ce Ha octtosy 0.ll.JI)'Ke o 
rrpttcrynaH>y mpa.ri;H Ilnatta reHepanHe perynaQHje 3a HaceJDeHo Mecro J1y6osttja ("Cn~6eHH JIHCT 
OIIIIITHHe J1y6oBHja", 6p. 32/20). 

3a npe)l.MeTHO rro,Apyqje je .llOHeT Il.JiaH reHepanHe perynaQHje 3a ttaceJDeHo MeCTO J1y6oBHja 
("Cn. JIHCT OIIIIITHHe J1y6osttja 10/14). Mel)YTHM, IIOTpe6HO je H3paJJ.HTH HOBH Il.JiaH rettepantte 
perynal.Ufje 3a ttaceJI>euo MecTO J1y6osMja pa,n;H ycKJiaQHBalba ca 3aKOHOM o maKolbelhy o6jeKaTa 

(,,CJI)')l(6eHH rnacHHK PC", 6poj 96/15, 83/18 H 81/20 - O.ll.JI)'Ka YC) H BIDKenHM 3aKOHHMa H 
npaBHJIHHQHMa y )l.e.JI)' rrpocTopnor H yp6aHHCTHlJ.KOf IlJlaHHpalba, Ha ~pHHM KaTacTapCKO

TOTiorpacpcKHM rro,AnoraMa, ca IDI<ypHHM IlJlaHOBHMa H ycnoBHMa 3aIIITHTe rrpocTOpa, Y3HMajylrn y o63Hp 
HOBOHacTane noTpe6e y npocTOpy H HHIDJ,HjaTHBe rpal)atta y norneey IUiaHHpaHHX HaMeHa H ycnosa 3a 
H3rpa,lllb y. 

IIpaBHH OCHOB 3a mpa,lly IlnaHa renepantte perynaQHje 3a HaceJDeHo MecTO J1y6osHja je 3aKOH 

o IIJiaHHpalhy H mrpa,AibH (,,CJI)')l(6eHH rnacHHK PC" 6p.72/09, 81/09-ucrrpasKa, 64110-YC, 24111, 
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121112, 42/13-YC H 50/13-YC, 50/13-YC, 98/13-YC, 132/14, 145/14, 83/2018, 31119, 37/19 - .1.1.p.3aKOH, 
9/20 H 52/21 ). 

Ha ocHosy OJ.J.JIYKe o H3paJ.J.H ITuatta reHeprurne peryJifilUlje 3a ttaceJbeHo MeCTO J1y6osaja 
rpaHmzy ITuatta 'IHHH KOMIIJieTHa TepHTOpHja KaTaCTapCKe OIIIlITHHe J1y6oBHja H BeJIHKH .1.1.eJIOBH 
KaTacTapcKHX onUITHHa JloH>HH, lffiTJiyK H ):(oH>a EYKOBHI.la. 
T.6 1n a KO 6 Ft a ena . 1peane noeowuHe . o 1yxea eHux nnaHOM 
KaTacTapcica onumtHa f108pWMH8 KO. (ha) floepwMHa o6yxaa11eHa nnaHOM 
Jby6oa11tja 105.71 .77 105.71.77 

JlOtt:.lltH 956.74.99 368.23.56 

411tmyK 698.46.91 177.84.39 

,(\Ott.a 6y:KOBMl,4a 2002.48.89 229.36.15 

YK}'nHO 
.. 

3763.42.56 881.15.87 p 

ITuaHcKH ocHoB 3a mpaJ.J.Y ITuatta reHepantte perynaQHje 3a Hace.JI.etto MecTo J1y6osHja je: 
• llpoCTopHH IIJiaH Peny6mn<e Cp6Hje 0.1.1. 2010 . .1.1.0 2020. ro.1.1.HHe (3aKOH o llpoCTopHOM IIJiatty 

Peny6nm<e Cp6Hje o.n; 2010 . .n;o 2020. ro.n;HHe, ,,CJI)')K6eHH rnacHHK PC", 6p 88/10) y J.J.aJbeM TeKCTY 
IUIPC; 

• PernoHaJIHH npocTOpHH IIJiaH 3a no.n;p)'1Ije Kony6apcKor H Ma'IBaHCKOr ynpasHor OKpyra 
(Ype.n;6a o yrspij1rnaH>y PernoHaJIHor npocTOpHor IIJia11a 3a no.n;pyqje Kony6apcKor H Ma'IBattcKor 
yrrpaBHor OKpyra, ,,CJI)')K6eHH rnacHHK PC" , 6p. 11/15) y ,na.JI.eM reKCTY Pllll; 

• llpocTOpHH IIJlaH OIIllITHHe J1y6oBHje (,,CJI)')K6eHH JIHCT OilIIITHHe J1y6oBHja", 6p. 4/12) y 
J.J.a.JI.eM TeKCTY llllO. 

J1y6osuja ce HaJia3H y llo.n;pHH>CKOj pernjH, Henocpe.n;tto nope.n; peKe ):(pHHe, a y J.J.OJIHHH peKe 
J1y6oBHije H H>eHor ymha, Y3 J.J.P)l(aBHH nyr 16 pe.1.1.a (Manu 3sopHHK-J1y6osuja-EajuHa EamTa). HaceJbe 
HMa OKO 5 541 CTaHOBHHKa (6poj CTaHOBHHJ<a no norrncy 2011 rOJ.J.HHe, KaTaCTapcKe onllITHHe 3axsaheHe 
OBHM IIJiattoM - I 2.) H QeHTap onmTHlie J1y6osuja. OnIIITHHa J1y6osHja no nonHcy 2011. rOJ.J.HHe HMa 
14 469 cTaHOBHHKa, 26 ceocKHX ttace.JI.a 0.1.1. KojHX cy TepHTOpHjantto ttajseha ):(oH>a J1y6osuija H Qpfflia. 
llo IlOBpIIIHHH TepHTOpHje, 6pojy CTaHOBHHKa H Race.JI.a, OnUITHHa J1y6osuja ce CBpCTaBa y Ma.Jbe 
onumrne y CpforjH. 06yxBaTa 0,64% TepHTOpHje, y H>oj )}(HBH 0,20% CTahOBHHIIITBa. 

<l>opMupalhe H pacT J1y6osuje y senm<oj MepH cy ycnoB.JI.eHH MopcponornjoM Tepetta, jep je 
o6nacT npeTe)l(HO 6pJ.J.CKO-IIJlaHHHCKa, }.I.OK ce MalbH .1.1.eJIOBH paBHWiapcKHX H 6pe~JbKaCTHX. TepeHa 
HaJia3e y J.J.OJIHHH peKa ):(pHHe H J1y6osHl)e (repeHH ttarn6a rrpeKo 20% 3aYJHMajy 60% repHTopuje 
OmnTHHe). 

3ana.1.1.ey rpaHHQY repHTopHje onmTHHe J1y6osuje rrpe.1.1.cTaBJba peKa ):(pHHa (rpattHI.la 
Peny6JIHKe Cp6uje ), ca HCTo<rne CTpaHe HaJia3e ce onUITHHe Ba.JI.eBo H Oce'IHHa, Ha cesepy ce HaJia3e 
onwTHHe Kpynalh H ManH 3sopHHK, J.J.OK Ha jyry osor no.1.1.pyqja, rpaHmzy npe.1.1.cTaB.JI.a onmTHHa EajHHa 
EamTa. llo.n;pyqje OIIIIITHHe J1y6osHja je noBe3aHo ca Peny6nm<oM CpncKOM, ca cTapHM MOCTOM Ha 
peQH ):(pHHH H HOBHM MOCTOM KOjH je TpettyTHO y H3ra}.l.H>H. 

OnlliTHHa J1y6osHja rrpwna.1.1.a Penmtty lllyMaJ.J.Hja H 3ana.1.1.tta Cp6Hja H Ma•rnattcKoj o6nacTu. 
CBpCTaHa je y Hepa3BHjeHa H .1.1.eMorpacpCKH yrpo)l(eHa IlOJ.J.Pyqja H HaJia3H ce Baff cpopMHpaHHX HJIH 
01:1eKHBaHHX pa3BojHHX ocosHHa I H II pattra H BaH .1.1.ecpHHHCaHHX cpyHKQHOHaJIHHX yp6aHHX no.1.1.pyqja, 
aJIH Koje rpaBHTHpa cpyttKQHOHaJIHOM no.1.1.pyqjy HaQHOHaJIHOr 3Ha1:1aja, cpyHKQHOHaJIHOr QeHTpa 
Jlo3HHQa, KOMe np11na.1.1.ajy ManH 3sopHHK H Kpyna.Jb. HcTOBpeMeHo rrpHIIaJ.J.a THny 3 pypanHHX 
no.1.1.pyqja- ,,Y.1.1.a.JI.eHa cna6a pypanHa no.1.1.pyqja", ca BHCOKHM KarraQHTeTHMa y zypH3MY H CHpOMamttoM 
no.JI.onpHBpeJ.J.HOM CTpYKTYPOM. Ce.1.1.Hmre OnmTHHe, HaceJbe J1y6osHja cna.1.1.a y MaH>e yp6atte QeHTpe. 

Y OKBHpy H3J.J.BOjeHHX CTpYKTYPHHX THnOBa pypanHHX rro.n;pyqja PC, onmTHHa J1y6osHja, Kao 
nepHcpeptto, norpaHH':IHO noJ.J.Pyqje npHrra}.l.a THny 3- ,,Y J.J.a.JI.etta, cna6a pypantta no.1.1.pyqja". llpHBpeJ.J.He 
rpatte ycMepeHe cy Ka KOpmnheH>y rrpHpOJ.J.IDIX pecypca. y OJ.J.HOCY Ha CTpYKTYPHe KapaicrepuCTHKe OBOr 
THIIa, nJiaHHpatte cy cne.1.1.ehe Mepe H aKTHBHOCTH: mrpaJ.J.H>a cao6pahajtte HttcppacTpyKzype; ja1:1a.Jbe 
rpa.1.1.oBa H yp6aHHXlpernoHaJIHHX ueHTapa; cpopMupa.Jbe QeHTapa 3aje.1.1.ttHQe cena; peJ.J.HCTpH6YQHja 
cou;HjaJIHHX ycnyra H CJIY)K6H; HHTerpaJIHO ynpas.JI.albe pecypcHMa y 3aIIITHheHOM npHpOJ.J.HOM .1.1.06py H 
oqyBalhe 6HOJ.J.HBep3HTeTa H J.J.p. 

y o6JlaCTH BO.lWIIpHBpe.1.1.He HHcppacTpyKrype IIJlaHHpatta je IIOTeHQHjaJIHa aeyMYJiaQHja Ha pel..{H 
J1y6osuija (,,ropH>a J1y6osuija") 3a 1:1Hjy peanH3aQHjy je noTpe6tto caqyBaTH npocTOp, Kaja 6H 
OMoryhHJia Kopmnhelhe XHJJ.pOeHepreTCKOr noTeHQHjana, CHa6.1.1.eBa1he CTaHOBHHIDTBa BOJ.J.OM, 
oIIJieMe1DJraalhe MaJIHX Bo.1.1.a, pH6apcTBo H 0.1.1.p)l(HBH TYPH3aM. 
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~eBH KopHlllli.e1na rpaljeBHHCKOr 3eMJbHUITa cy: O,D;p)l(HBO H paUHOHaJIHO ycMepasau,e 
KOHBep3Hje noJDorrpHspe,D;Hor H l..II)'MCKor 3eMJDHUITa y rpaljeBHHCKo; CTPOra 3aIIITHTa 3arnntliettor 
so.n;Hor 3eMJbHIIITa o,n; 6ecnpaBHe rpa,n;u,e; o,n;rosoptto TIJiaHHpalbe H ocTsapHBaH>e TIJiaHHpaHHX HaMeHa 
npocTOpa; noUHpaH>e o6jeKaTa y 6nmHHH nocTOjelie HHcppaCTPYKTYpe; pauttoHanHo KOpHUilieH>e 
3eMJDHillTa; orpaHH'iaBaH>e cpH3HtJKor rnHpeH>a rpafjeBHHCKHX no,n;pyqja HaceJDa Ha pa3YMHY Mepy, y3 
CTHMYJIHCalbe yp6atte o6HOBe H aKTHBHpaH>e 3anyrnreHHX JIOKaJIHTeTa (6payHcpHJI.D;H); ,n;eCTHMYJIHCalbe 
JJHHeapHe H3rpa,D;lbe .D;y)I( Ba)l(HHX cao6paliajHHI..\a; KOOp.D;HHaUHja H CHHXpOHH3aUHja ynpaBJbalba 
rpaljeBHHCKHM 3eMJbHIIITeM H IIOJJHTHKe KOMYffaJJHOr orrpeMaJba H ypefje1ba HaCeJDa; ,n;ecpHHHCaH>e 
6y,n;yliHX KOHI..\eCHOHHX no,n;pyqja, H n~HBO H o,n;p)l(HBO TIJiaHHpaH>e 3eMJbHIIITa 3a HH,n;yCTpHjCKe 
napKOBe H 30He. 

3a CJIHKY UeHTpa HaCeJba Jby60BHja KapaKTepHCTH"!Ha je HeIIOCpe,n;Ha 6JJH3HHa HaCeJba lfarnyK, 
JlOH>HH H ,[(01na EyKOBHUa, KOje HeMajy rpa,n;cKH KapaKTep, a y KOjHMa ce HaJia3H HajseliH ,n;eo nosprnHHa 
HaMefbeHHX HH,n;yCTpHjH. IlocTOjH TeH,D;eHI..\Hja yp6aHH3aUHje, IIIHpeH>e HaceJDa, .[(y)I( ,D;p)l(aBHOf nyTa. 

Y o6nacTH 3arnTHTe H KopHlllli.eH>a noJDonpuspe,n;Hor 3eMJDHIIITa 3a no,n;pyqje IIfP je noce6Ho 
3HaqajHo TIJiattHpatto 3aycrnsJDaH>e 3ay3HMaH>a noJDonpnspe.n;HHX 3eMJDHIIITa 3a crnM6eey H3rpa,n;H>y, 
cpopMHpalbe HOBHX IIOCJIOBHO-HH,n;yCTpUjCKHX 30Ha H 3a CBe ,n;pyre eKOHOMCKe H CO~OKYJJTYPHe 
noTPe6e, H3y3eB eHepreTCKHX H ,n;pyrux KaIIHTaJIHHX UHcppaCTpYKTypHUX UHBeCTHUUja. 

XH,uporpacpcKY Mpe~ ttaceJDa Jby6osHja qHtte peKe ,[(pHHa u Jby6osuija ca csojHM npHTOKaMa. 
IlepHcpeptte ,n;enose HaceJDa Jby6osHja npeMa EajHHOj EarnTH rmase cne,n;ehH noTOUH: l'>yputtosau, 
JaHKOBHlia IIOTOK, Jla3Hlia noTOK, ,[(yKHlia IlOTOK H JespeMOBHlia IIOTOK. HHje,n;aH o,n; OBHX noTOKa, OCHM 
1JypnHOBUa, HeMajy peryrrucaHa KOpUTa CIIOC06Ha ,n;a rrpHXBaTe CBOje BeJJHKe BO,D;e ca 6yjH'IHHM 
ttattocoM. fIH3so,n;Ho o,n; noMettyre peTap,n;auuotte npe,n;rpa,n;e ca ,n;ectte CTPatte peKe Jby6osufje nocTOje 
qeTHpH nOTOKa: l!HrnyqKH, QpKBeHCKH, JepeMHlia H IlocTelbaqKU TIOTOK KOjH CBOjHM BeJIHKHM BO,D;aMa 
yrpo)l(asajy Jb 6 · HaceJDe 1y OBHJY. 

PeKa F (km2) Q 1% (m3/s) 

Jhy60BHlja 158.0 187.0 

,ll)'KHha IlOTOK 0.58 4.68 
------ --·--

J espeMOBHha IIOTOK 1.40 8.96 

TeKJieHCKH rroToK 1.01 7.07 

KyqeBatIKR IIOTOK 0.45 4.50 

Ta6ena 2. KapaKTepHCTffqtte spe,n;HOCTU 3a so,n;oToKe ua repHTopuju IIfP-a npey3eTe H3 
"IlpojeKTa aHTHepo3HOHOr ypefjeH>a cmrnosa 6yjuqffUX BO.D.OTKa y M .3sopHH.I<Y H Jby6osHjH" 

~ H3pa,n;e ITnatta reHepantte perynaUHje je o,n;pefjHBafbe cMepHHQa 3a pa3Boj ,n;enarnocTH u 
HaMeH)' nospurnua, Kao " ycnosa 3a o,n;p)l(HBH u pasHoMepHH pa3soj, O.D;HOCHO HCKopmnliasalbe 
noTeHQHjana Koje TepHTopHja ttaceJDeHor Mecrn Jby6osuja HY.D.H, a ca UHJbeM rrpocTOpuor ypefjeu,a 
HaCeJbeHor MeCTa ca OCHOBHOM perynaQHjOM H rrpaBUJIHMa rpa,n;H>e. 

KoHI..\eTIT ypefje11>a IIfP ce 3aCHHBa Ha rrpeno3HasaH>y Komq>eTHHX npo6neMa y o6yxsazy TIJiaHa 
H npeKo rmattepcKHX HHCTPYMeHaTa, KopeKUHjy rpaHHUa ,n;ecpHHHCaHHX HaMeHa nosprnHHa, 
yp6attnCTINKHX napaMernpa u noKaJareJDa. HaKoH H3Bprnette ,n;eTaJDHe auanH3e " sanopu3aUHje 
nocTojeher CTaH>a, Y3 HHOBHpaH>e no,n;aTaKa o,n; 3Haqaja 3a u3pa,n;y yp6aHHCTH"!Kor IIJiaHa, a y cKJJa,n;y ca 
KOHKpeTHHM noTpe6aMa, ,n;ecpuHHcau je ueonxo,n;aH o6yxsaT HttrepBeHI..\uja Koju HaupTOM IIJiatta MO)l(e 
6HTH KopurosaH. ,[(ecpuHHcaH>eM HOBHX npasuna ypefjeH>a H npasHJia rpaljelba, CTBopHlie ce ,n;o.n;aTHH 
npe,n;ycnOBU 3a H3rpa,ulby o6jeKaTa, Kao" CBH ,n;pyrH ycJJOBU y CKJia,n;y ca 3aKOHOM. 

OnrnTH uUJDeBH NP ce ,n;ecpmrnmy Kpo3 cTBapaH>e ycnosa 3a cspcucxo,n;Ho KOpHrnlielhe 
no,n;pyqja ttaceJDa Ha ocHOBaMa o,n;p:>KJrnor pa3Boja, 3aIIITHTe u yttanpefjelba CTfilba )l(HBOTHe cpe,n;utte, ca 
HamacKOM Ha no,n;pyqjHMa o,n; noce6Hor 3Haqaja (rrpocTOpH no,n; oqysattHM uryMCKHM KOMJIJieKcHMa, 
BO.[(OTOl.(HMa, npocTOpH ca noce6HHM BH3yeJIHHM MoryhHOCTH.Ma " KBaJIUTeTH.Ma), CMalhelhe npoCTOpHUX 
orpaHH"!elba 3a pa3Boj HaceJDa H cnpeqasau,e ttenerantte rpa.n;Ihe, pa3soj Mpe)l(e HttcppaCTpYKTYPe u 
jasHUX crry)l(6H, yHarrpefjelhe KBaJIHTeTa )l(HBJbelba H 3a,n;osoJDasalbe IIOTPe6a CTaHOBHHKa, cTsapalbe 
Belie npHBJJaqffOCTH rrpocTOpa H HaceJDa KaKO 3a )l(HBOT, TaKO H 3a TIO.[(CTHIJ,aj npuspe,n;Hor pa3BOja, 
IIOKpeTaH>e omnrer eKOHOMCKOr pa3Boja CTBapaH>eM jacHUX " eKOHOMCKH IlOBOJbHHjU:X ycnosa 3a 
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npHBpelj1.rnal:be H CTBapal:be .LJ.06HTH, no6oJI>IIIal:be coUHja.Hor H .LJ.eMorpa$cKor pa:3Boja, yttarrpeljel:be 
eJieMeHaTa yp6a.He CTP}'KTYPe, rpaljel:be )J.aTOr IIO,!l,pyqja, pa3BOj 'fYPHCTWIKOr IIOTeHl..{Hjana HaceJI>a HT,!J,. 

rpaHJII.(e IlOBpIIIHHa jaBHe HaMeHe fie 6HTH MHHHMaJIHO KOpHrOBa.He Ha HatfifH ,!J,a Ce OMOryJiH 
e<t>HKaCHHje cnposoljel:be IIJiatta H H3pa.LJ.a IIJiattOBa HIDKer pe.LJ.a, reXHlfllKHX .LJ.OK)'MeHaTa 
(yp6a.HHCTWIKHX rrpojeKaTa H npojeKaTa napuenauHje H npenapuenauHje). 

Cxo.LJ.HO ycnoBHMa H3 .LJ.HCil03HTHBa Bo.LJ.HHX ycnoBa: 4.1-4.34. TeXHWIKa .LJ.OK)'MeHTaUHja TPe6a 
.LJ.a 6yJJ.e ypaljeHa y cKJiaey ca OJJ.pe.LJ.6aMa 3aKoHa o BO.LJ.aMa (,,Cn.rnacHHK PC", 6poj 30/10, 93/12, 101/16, 
95/18 H 95/18-JJ.p.3aKOH), CTPaTernjoM yrrpaBJ1>al:ba BO.LJ.aMa Ha TepHTopHjH Peny6n11Ke Cp6Hje (,,Cn~ 
rnacHHK PC", 6poj 3/17), cMepHHUaMa H3 Bo.LJ.onpHBpe,!l,He ocuoBe PC (,,Cn. rnacHHK PC", 6poj 11/02) H 
3aKoHa o IIJiaHHpal:by H mrpa.LJ.l:bH (,,Cn. rnacHHK PC", 6p. 72/09, 81/09-HcnpaBKa, 24/11,121/12, 42/13-
YC, 50/13-YC, 98113-YC, 132/14, 145114, 83/18, 31/19, 37/19-.LJ.p.3aKOH, 9/20 H 52/21), y3 o6aBe3He 
rrpHnore: 

- .LJ.OKa3 .LJ.a je npeJJ.Y3ene yrrHcauo y perncrnp 3a H3pa.LJ.Y TeXHH'IKe .LJ.OK)'MeHTaQHje ca 
npHJIO)J(eHHM Ba)J(enHM H O,!J,rOBapajyhHM JIHUeHUaMa O,!J,rOBOpHHX npojeKTaHaTa; 

- TeXHH1iKH H3BeIUTaj; 
- TeXHH'IKO peIIIelbe 3a OTila,!J,He BO,!J,e O,!J, lbHXOBOr HacTajalba )1.0 KOHR1iHOr peUHTIHjeHTa, 

TeXHH'IKO peIIIel:be H3JIHBHe rpaljeBHHe aTMOC$epcKe KaHaJIH3al..{Hje YKJIOOJl>eHe y KOCHffY 80,!J,OTOKa, 
noTPe6He XH,!l,paymNKe npopa1i)'He H cn. 

Ycnos 6poj 5. ,[{RT je y cKJiaJJ.Y ca 1iJI. 119. 3aKOHa o BO,[{aMa (,,Cn.rnacHHK PC", 6poj 30/10, 
93/12, 101/16, 95/18 H 95/18-.[{p.3aKOH). 

YcnoB 6poj 6. ,[{aT je y cKJiaey ca t{JJ. 120. 3aKoHa o BO.LJ.aMa (,,Cn.rnacHHK PC", 6poj 30/ 10, 
93112, 101/16, 95/18 H 95/ 18-.[{p.3aKOH). 

,lJ;OCTilBHTH'. 
- ilO.ll.HOCHOQY 3aXTeBa 
- 0.ll.eJh. 3a BO):(HO )l;06po, BO)l;HH pe>KHM H BO)::(Ha aina (x2) 
- Peny6nWIKoj .n.HpeI<UHjH 3a ao)l;e HeMalbHHa 22-26 (x2)-y eneI<TpOHCI<OM o6nHI<y 

-Ap XHBH 
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