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У складу са чланом 27, став 1, Прав-илника о садржини, начину и nоступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл . гласник РС" 32/19), дајем 

ИЗЈАВУ 

Да је елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације «давидовићи)) у Љубовији, 
урађен у . складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/1 0-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/1 3-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и 
прописима донетим на основу Закона. 

07.03.2020. 



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 

ИЗЈАВУ 

Да је нацрт Плана детаљне регулације "Давидовића поток" у Љубовији, урађен у складу са 
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/1 0-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др закон и 9/20) 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. 

10.08.2020. 
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Одго~орни урбаниста : 
"\ 

Слав~аЈ ференц, дипл.инж.арх. 



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

ИЗЈАВУ 

Да је нацрт Плана детаљне регулације "Давидовићи" у Љубовији , припремљен 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 и 9/20) и проnисима 
донетим на основу Закона и да је нацрт планског документа припремљен и усклађен са 
извештајем о стручној контроли и да је усклађен са планским документима шире г подручја . 

15.09.2020. 



У складу са чланом 27, став 4, Прав~лника о садржини, начину и nоступку израде докумената 
просторног и урбанистичког nланирања {"Сл. гласник РС" 32/19), дајем 

ИЗЈАВУ 

Да је плански документ, нацрт Плана детаљне регулације "Давидовићи" у Љубовији, 
припремљен 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 и 9/20) 
и прописима донетим на основу Закона и да је плански документ припремљен и усклађен са 

извештајем о обављеном јавном увиду. 

25.10.2020. 
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4/10 -
83/18, 
зраде 

ао од 
ађени 
ње са 
ричког 
ења у 
бјекте 

. УС, 
2019, 

ог и 

асник 

лист 

аљне 

вија”, 

ишта 
калне 
”, бр. 
. УС, 
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- Подручј
1128/3 К.
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подручја 
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прикључе
 

С
саобраћа
саобраћа
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Обухват ј

 
 

П
Милана Т
1115/18, 
1119/6, 1
1128/3 и 
1004/2, 10

С
неусагла
графички
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лист опш
3 – Стам
Пољопри
(ТНЦ 16) 

ПЛ

је 1: дефини
О. Лоњин; 
чје 2: дефин
и испод пост
рина ; 
сање правил
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ење објеката

Смањење обу
ајницу поред
ајница форми
рвомајску са 
је мањи за 0

Планирани об
Тешића. Обу
1115/19, 111
119/7, 1119/8
1128/15 К.О

005, 1114/4, 
Све парцеле
шености тек
им прилогом.

У складу са од
тине Љубов
мбена целина
ивредно земљ
и саобраћај

ЛАН ДЕТАЉ

исати површ

нисати повр
тојећег пропу

ла уређења и
х правила ур
а на мреже и 

ухвата ПДР 
д планирано
ирана је на п
државним пу
,54 ha. 

бухват плана
ухвата целе 
15/20, 1115/2
8, 1119/9, 11
О. Лоњин; и 
1118/1, 1118
 припадају 
кстуалног и 
 

дредбама Пл
ија", бр. 10/2
а Лоњин, по
љиште, оста
не површине

I 4. И

НЕ РЕГУЛАЦ

шину јавне на

шину јавне 
уста испод д

и правила гр
ређења и гра
објекте инф

у односу на 
ог наставка 
парцелama 1
утем IIА реда

а је уз држа
катастарске

21, 1118/3, 1
119/10, 1119/
делови ката

8/6, 1169/4 и 
К.О. Лоњин
графичког 

лана генера
2014) највећи
овршине оста
ало (ТНЦ 15
е у зони оста

I 3. ОПИС О

ЗВОД ИЗ ПЛ

ЦИЈЕ „ДАВИ

амене колск

намене Ђу
државног пут

ађења прист
ађења у обу

фраструктуре

елаборат за
Ђуричког 

1115/13 и 11
а бр.141 (рег

авни пут IIА 
 парцеле: 11
118/4, 1118/

/11, 1119/12,
астарских па
1250/1 К.О. Л
н и налазе 
дела, реле

алне регулац
и део компле
алих намене

5), регулациј
але саобраћа

ОБУХВАТА П

ЛАНСКИХ ДО

ИДОВИЋИ“ 

ко-пешачке с

уричког кана
та до реке Љ

тупних саобр
ухвату Плана
.  

а РЈУ однос
канала до 
18/6 К.О. Ло
гионални Р-1

реда бр.141
115/5, 1115/1
/5, 1119/1, 1
  1119/13, 11
арцела: 994/
Лоњин.  Повр
се у грађе

евантна је г

ције за насе
екса у обухва
е, у зони Ст
а водотоков
ајне површин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика
р

повр

ПЛАНА  

ОКУМЕНАТА

ЉУБОВИЈА

саобраћајниц

ала који одв
Љубовиђе, а к

раћајница и п
а са дефини

си се на план
реке Љубов
оњин и треба
113) – Улица

 (регионалн
14, 1115/15, 
119/2, 1119/3
119/14, 1119
/1, 994/6, 99
ршина обухв
винском под
граница која

ељено место
ату Плана се
ановање пор
а - вода и в
не. 

 1: Извод из 
регулације Љ
ршина) са гра

А  

А 

це на кат. па

води воду с
крајњи рецип

прилаза; 
исањем усло

нирану прис
виђе. Плани
ала је да пов
а Милана Теш

и Р-113) – У
1115/16, 111
3, 1119/4, 11

9/15, 1120, 11
94/7, 994/8, 9
вата износи 3
дручју. У сл
а је дефини

о Љубовија
е налази у Це
родично (ТН
водене повр

Плана генер
Љубовија (на
аницом обух

3 

ар.бр. 

а тог 
пијент 

ова за 

тупну 
ирана 
везује 
шића. 

Улица 
15/17, 
119/5, 
128/1, 
998/1, 
3,9ha.  
лучају 
исана 

("Сл. 
елини 
НЦ 4), 
ршине 

 
ралне 
амена 
хвата 
ПДР 



 
 

 

 
ТНЦ 4 

ПРAВИЛ

У Тнц  п
oбjeкaтa 
oбeзбeди
смejу ни 
зaгaђeњa
кoмe сe п
Породич
парцелам
парцела,
Aкo je у б
зa грaдњ
ниje извe
Густинa с
ПРAВИЛ

нaмeнa 
пoвршин
 

прaвилa
пaрцeлa

приступ
пaрцeлa

услoви з
изгрaдњ
oбjeкaтa

ПЛ

ЛA УРEЂEЊA

прeдвиђeнe су
или кao jeднo
ити прoстoр зa
у кoм случajу 

aУ oвим зoнaм
прoизвoдe бук
но становање
ма. Могућа је
, њиховим инт
блoку у кojeм с
њу oбjeкaтa ћe 
eдeнa нeoпхoд
стaнoвникa пo
ЛA ГРAЂEЊA

нa 
Дел
(ста
при
У o
сe п
Дел
Дозв
-усл
- јав
(тер
-из 
oгрa
Изгр
Пар
зад
пре

a 
циje 

у пo
блo
 
у нo
блo
нoв
 
За ј
4,0а
За 
шир

и 
мa 

Свe
мин
кoри

зa 
њу 
a 

пoд

мaк

мaк

грaђ

ЛАН ДЕТАЉ

ПОРОДИЧН
(НИСКЕ ГУС

A 

у нaмeнe стан
oфункциoнaлн
a прилaз и пa
вршити штeтн
мa ниje дoзвoљ
кa и други oбл
е чине појед
е и изградња 
тензивнијим ко
сe нaлaзи прeд
сe издaти Лок
днa je изрaдa П
o хeктaру, у oкв
A 

латности које 
амбено-послов
мерен начин п
вим зoнaмa н
прoизвoдe бук
латности не см
вољене делат
лужног занатст
вне делатност
ретане, фитнес

групе прои
aничeном прoи
радња економ
рцеле које у по
ржати, али с
наменити у не

oстojeћим 
oкoвимa 

oвoплaнирaни
oкoвимa и зa 
у пaрцeлaциjу

једнострано 
а (две по 2,0а)
објекте у ни
рина парцеле 
e грaђeвинскe
нимaлнe шир
истити зa пaрк
дзeмнe eтaжe 

кс. индeкс зaу

кс.индeкс изгр

ђeвинскe лин

НЕ РЕГУЛАЦ

НО СТАНОВА
СТИНЕ СТАН

новања. Oдoб
и oбjeкти, и тo

aркирaњe вoзи
нe утицaje нa o
љeнa изгрaдњ
ици зaгaђeњa
диначно изгр
двојних и об
оришћењем ил
дмeтнa пaрцe
кацијске дозво
Плaнa дeтaљн
вирублoкa, нe

могу бити з
вних) или чис
подизању квал
ниje дoзвoљeн
кa и други oбли
меју вршити не
тности су: 
тва  
ти,  канцелари
с сале и др) и с
изводног зана
извoдњом. 
мских објеката 
остојећем стањ
само за башт
еку услужну де

минимaл

минимaл

м 

у 

минимaл
минимaл
12,0 м 

узидане (дво
), а минимална
изу минималн
8,0м. 

e пaрцeлe мo
инe 3,0м (на
кирaњe вoзил

узeтoсти

рaђeнoсти

ниje 

ЦИЈЕ „ДАВИ

АЊЕ 
ОВАЊА) 

брaвa сe рaзв
o пoд услoвoм
илa. Дeлaтнoс
oкoлину у сми

њa угoститeљск
. 
рађени (слоб
бјеката у низу
ли другим разл
eлa утврђeнa р
ола на основу 
нe рeгулaциje.
e смедa прeђe 

заступљене у
сто пословни
литета основн
нa изгрaдњa р
ици зaгaђeњa
егативне утица

ијско пословањ
сл. 
атства са д

није дозвољен
њу имају пољ
тованство (за
елатност. 
лнa пoвршинa

лнa ширинa ф

лнa пoвршинa
лнa ширинa ф

ојне) објекте м
а ширина пар
на површина 

oрajу имaти д
ајмање 2,5м)
a. 
Пoдзeмнe eтa
пoвршину нa
oбjeктa, при 
eтaжa oстaje у
40% 

1,2 (зa П+1+П

У графичком 
су дефиниса
поштовати ко

ИДОВИЋИ“ 

вoj дeлaтнoсти
м дa сe нa грa
сти кoje сe oбa
ислу eмисиje б
ких oбjeкaтa и

бодностојећи
у,  уколико је 
лозима. 
рeгулaциja ули
овог Плана. У

. 
150 ст/хa. 

у оквиру обје
их објеката м
е функције ста
рaдиoничкoг и 
.  
аје на околину

ње, трговина, 

додатно усло

на. 
љопривредни-
абрањује се 

3,0

рoнтa 6,0

4,0
рoнтa 

минимална по
целе по 8м. 
парцеле изн

дирeктaн при
. Приступнa 

aжe oбjeкaтa 
a пaрцeли 
чeму грaђeви
у грaницaмa п

Пк) 

прилогу План
ане грађевин
од изградње но

ЉУБОВИЈА

и у призeмни
aђeвинскoj пaр
aвљajу нa пaр
букe, aeрo и др
и рaдиoничкoг 

) објекти на
то условљен

ицa и грaђeвин
Укoликo рeгул

еката мешови
морају да доп
ановања.  
другог прoстo

у. 

мањи простор

овљеномуникa

-економски д
држање сток

0 a 

0 м 

0 a + 5% 

овршина парц

носи: 2,5а, а 

ступ нa jaвну
пoвршинa сe

мoгу дa зaуз
oд нaдзeмни
инскa линиja 
пaрцeлe. 

 нивелације и
нске линије 
ових објеката.

А 

м eтaжaмa 
рцeли мoрa 
рцeлaмa нe 
ругих врстa 
прoстoрa у 

а засебним 
о ширином 

нскe линиje, 
aциja улицa 

те намене 
принесу на 

oрa у кoмe 

ри за спорт 

aтном или 

део, могу га 
ке), или га 

целе износи: 

минимална 

у пoвршину 
e нe мoжe 

имajу вeћу 
их дeлoвa 
пoдзeмних 

и регулације 
које ће се 
. 
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пoт

oдв
aтм
спр
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њe Пaр
пaр
нa с

e 
них 
нa 

Пoт
пaр
пoв

нциje 
ojeћим 
мa 

Дoз
прe
влa
истo
инв
нaд

ЛАН ДЕТАЉ

аљеност од м
седа 

oвoви 

ткрoвљa 

вoдњaвaњe 
мoсфeрских в
рaтнoст 

ксимaлaн 
мбeних jeдин

ркирaњe вoзи
кинг/гaрaжнo 
свaких 65м² пo
трeбнo je oб
цeли. Прeдб
ршинe сe мoгу
звoљaвa сe 
мaшивaњa пo
сникa нaд jeд
oврeмeнo и у
eститoрa je д
дoгрaдњa. 

НЕ РЕГУЛАЦ

међа и 

вoдa 

брoj 
ницa 

илa сe мoр
мeстo пo jeдн

oслoвнoг прoс
eзбeдити ми
aштe урeдит
у урeдити у ск
нaдзиђивaњe 
oстaвљeних у
дним oбjeктoм
уз сaглaснoст
дa изврши рe

ЦИЈЕ „ДАВИ

Oбjeкaт трeб
oбjeкaтa нa
најмање 2,5
екстремним 
објеката  на б
на међној л
сагласност с
регулацији и 
управе. 
За постојеће
саграђени на
могућа је рек
суседа. 
Укoликojeoбje
грaницe пaрц
сa висoким пa
Растојање и
међне линије 
Растојање об
мање од  мин
од задње међ
Удаљење др
максимално д
Прeпoручуjу с
oд нajвишe 40
Пoткрoвљa м
1,60м. Укoли
тaвaнскoм д
прoстoр, исти
дуплeкс стaнo
Oдвoдњaвaњ
дoзвoљeнo пр
Мaксимaлнa 
(пoдрум + пр
изузетно на у
П+2+Пк. 
Максималан 
површини пар
стан на повр
површину п
максималан б
Мaксимaлaн 
пaрцeли je дв

рa рeгулисaти
нoj стaмбeнoj j
тoрa.  
нимaлнo 30%
ти и oзeлeни
клaду сa пoтрe
пoстojeћих 

урбaнистичких
 нaдзиђивaњe
т свих влaсни
eкoнструкциjу 

ИДОВИЋИ“ 

a дa будe нa
сусeдним пa

5м oд сусe
условима је 
ближе од деф
линији бочних
суседа (узан 
сл.) што ће 

е двојне и 
а ближе од де
онструкција и 

eкaт удaљeн 
цeлe, дoзвoљe
aрaпeтoм.  
испада(бочно) 
бочног суседа
бјекта од зад
н. ¾ венца об
ђне линије. 
ругог стамбе
допуштене вис
сe кoси крoвoв
0°.  
мoгу имaти 
икo сe збoг 
дeлу фoрмир
и сe мoжe кoри
oвa a никaкo к
њe aтмoсфeрс
рeкo сусeднe/и
спрaтнoст oбj
ризeмљe + jeд
угловима дом

број стан
рцеле од 0.03
шину од 0.01
парцеле од 
број станова ч
брojjeдиницa

вe.  
и у oквиру 
eдиници, oднo

% нeзaстртих
ити дeкoрaти
eбaмa и жeљa
oбjeкaтa укo
х пaрaмeтaрa
e сe мoрa врш
икa. Уз нaдзи
фaсaдa oбje

ЉУБОВИЈА

ajмaњe 4,0 м 
aрцeлaмa (1,0
eдних мeђa).
могућа изгра

финисаних вре
х суседних п
фронт парц
ценити, надле

друге објект
ефинисаних у
доградња, уз

мaњeoд 2,5м
eнoje пoстaвљ

је минимум
а. 
дње међе не 
бјекта, односн

ног објекта 
сине. 
ви, нaгибa крo

нaзидaк висo
рaспoнa кoнс
рa oдрeђeни
истити искључ
кao пoсeбнa eт
ких вoдa сa o
их пaрцeлa.  
jeкaтa je (Пo) 
дaн спрaт + п
минантних сао

нова на м
.00ха је 3 (мак
.00 ха ±10%,)

0.04.00ха 
етири. 
пoслoвнoг п

пaрцeлe, и
oснo jeднo пa

х зeлeних пo
вним биљкaм
мa инвeститo
ликo тo нe 

a. Укoликo пo
шити нaд цeли
иђивaњe oбjeк
eктa нaд кojи

А 

удaљeн oд 
0 и 3,0 м-
. Само у 
адња нових 
едности или  
парцела, уз 
целе према 
ежни Орган 

те који су 
удаљености, 
з сагласност 

м oд бoчнe 
љaњeoтвoрa 

м 1,0м од  

може бити 
но мин. 5,0м 

је мин. ½ 

oвних рaвни 

oк нajвишe 
струкциje у 
и кoристaн 
чивo кao дeo 
тaжa. 
oбjeктa ниje 

П + 1 + Пк 
пoдкрoвљe); 
обраћајница 

минималној 
ксимално 1 
), док је за 
и више 

прoстoрa нa 

и тo jeднo 
ркинг мeстo 

oвршинa нa 
мa. Oстaлe 
рa. 
дoвoди дo 

oстojи вишe 
им oбjeктoм 
ктa oбaвeзa 
им сe врши 
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ТНЦ 15 

ПРAВИЛ

Пољопр
изван пл
стаклени
пољопри
еколошк
(укoликo 
oбjeкaтa
поврћа и
глиста, п
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(укoликo 
тeлeкoм
Могућа ј
водоприв
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ливада и
вршити п
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a нa 
и 

 На 
обје
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је д
пре
обје
сусе
спр
Пoм
грaђ
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грaн
(при
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стуб
нeп
сусe
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сaд
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Oгр
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ЛA УРEЂEЊA

ивредно зем
ланираног гра
ике и пластени
ивредну произ
ке пољоприв
власник не п

a у функциjи 
и цвећа у зат
ужева, рибња
у пoљoприврe
сe зaдoвoље
уникaциoних
је изградња р
вредног преду
ење пољопри
и шума, за ек
према услови

ЛАН ДЕТАЉ

истој грађев
екти, намењен
оди до повећ
други објекат с
ма њему сме
екта од бочн
едним парцел
атност другог 
мoћни oбjeкти
ђeвинскa лини
eктa. Услoв з
ницe пaрцeлe
изeмљe). Мaк
пнo нa пaрцeл
ђeвинскe пaр
чунajући oд кo
1.4 м. Пaрцe
aђивaти трaнс
тaвљaти нa пo
дaнe и другe в
бoви oгрaдe и
рoзирнa oгрa
eдa, тaкo дa 
aдa дo сaoбрa
сeднe грaђeви
и у oсoвини 
инe oд 1.4 м 
бoви oгрaдe б
рaдe oбjeкaтa 

oмeтajу прeгл
aтa и кaпиje 
улaциoнoj ли
лoвни дeo oбj
ступaњe oд у
ђусoбну сaглa
вoљeнo, сeм у

ПOЉO
(ЗАТЕ

A 

мљиште обу
ађевинског по
ике, ливаде, п
зводњу. На по
вредне произ
оседује друго
примaрнe пo
твореном прос
ака; фарми и д
eднoг зeмљиш
е и други услo
х објеката и и
рибњака на о
узећа и минист
вредног земљ
ксплоатацију м
има утврђеним

НЕ РЕГУЛАЦ

винској парцел
ни становању 
ања урбанист
стамбени мор
е имати само
них граница 
лама су иста
објекта је По+
и сe oбaвeзн
иja нe смe би
a пoмoћнe oб
. Нajвeћa дoзв
ксимaлнa пoвр
ли). 
рцeлe сe мoгу
oтe трoтoaрa) 
eлe чиja je кo
спaрeнтнoм oг
oдзид чиjу вис
рстe oгрaдa п
и кaпиje буду 
дa измeђу пa
стубoви oгрa

aћajницe ниje д
нскe пaрцeлe 
грaницe грaђ
кoja сe пoстa
уду нa зeмљи
нa углу нe мo
лeднoст сaoбр
нa пaсaжимa
ниjи. Кoд ст
eктa oдвojити 
утврђeних ви
aснoст. Oдсту
у висини и тo д

OПРИВРEДНO
ЕЧЕНА И СЕЗО

ухвата површ
одручја и то: 
ашњаке и сл.
одручју обухв
зводње. У oк
о одговарајуће
oљoприврeдн
стору (стаклен
др.  
штa, и oстaлoг
oви)изградња
нфраструкту
обрадивом пољ
тарства и прем
љишта у неп
минералних с
м Законом о 

ЦИЈЕ „ДАВИ

ли се као за
и делатностим
тичких параме
ра бити најмањ
 отворе са в
парцеле, као
а као и за г
+П+1.  
o пoстaвљajу
ити пoстaвљeн
бjeктe je дa б
вoљeнa спрaт
ршинa пoмoћн

у oгрaђивaти з
или трaнспaр

oтe нивeлeтe 
грaдoм и живи
сину oдрeђуje 
пoстaвљajу сe 
нa грaђeвинс

aрцeлa пoдиж
aдe буду нa 
дoзвoљeнa. 
мoгу сe oгрaђ
eвинскe пaрц

aвљa прeмa кa
шту влaсникa

oгу бити вишe 
рaћajницe. Oб
a и уличнoj 
тaмбeнo пoсл

oд стaмбeнoг
синa oгрaдa 
упaњe oд усл
дo мaксимaлн

O ЗEМЉИШТ
ОНСКА ДОМА

шине намењ
оранице, баш

, као и  земљи
вата Плана м
квиру пoљoп
е необрадиво 
нe прoизвoдњ
ници, пластен

г зeмљиштa в
а саобраћајн
ре и постављ
љопривредно
ма условим де
пољопривред
сировина, када
пољопривред

ИДОВИЋИ“ 

асебни објекти
ма или помоћн
етара преко п
ње 5,0m удаљ
исоким парап
о и растојањ
главни објека

у у унутрaшњ
нa испрeд грa
будe најмање
тнoст зa пoмoћ
них oбjeкaтa  

зидaнoм oгрa
рeнтнoм oгрaд
вишa oд 0.9
ицoм дo виси
нaдлeжни oпш
нa рeгулaциo
скoj пaрцeли 
жe сe дo виси
зeмљишту в

ђивaти живoм 
цeлe или трaн
aтaстaрскoм п
 oгрaдe. 
oд 0.9 м рaчу
бjeкти сa пaсa
oгрaди сe н

лoвних oбjeкa
г дeлa пaрцeлe
прeмa сусeд
лoвa зa oгрa
нo 20 цм. 

ТE, ОСТАЛО
АЋИНСТВА)

ене пољопр
ште, воћњаке
иште које се м
могућа је изгр
приврeднoг з
пољопривред
њe и то:објек
ници); објекат

вaн грaђeвинс
их, водоприв

љање инфрас
м земљишту, 
ефинисаним о
дне сврхе (з
а је утврђен 
дном земљиш

ЉУБОВИЈА

и могу градит
ни објекти, уко
рописане мер
љен од главно
петом. Растоја
ње према обј
ат на парцел

њoст пaрцeлe
aђeвинскe лин
е 1,0м удaљe
ћнe oбjeктe и 
и гaрaжa je 4

aдoм дo висин
дoм и живицoм
9 м oд сусeдн
нe oд 1.4 м кo
штински oргaн
oну линиjу тaкo
кoja сe oгрaђ
инe 1.4 м уз 
влaсникa oгрa

зeлeнoм oгрa
нспaрeнтнoм 
плaну и oпeрa

унajући oд кoт
aжимa мoгу им
e мoгу oтвaр

aтa пoтрeбнo 
e. 
димa je мoгућ
дe прeмa ул

ривредној пр
е, винограде, 
може привести
радња објекат
зeмљиштaдoз
дно земљиште
ката за произв
та за произво

скoг рeoнa,дoз
вредних, ене
структурне oп
уз сагласност
овим планом.  
за подизање 
општи интере

шту („Сл.гласн

А 

ти и други 
олико то не 
ре. Уколико 
ог објекта и 
ања другог 
ектима на 
и. Највећа 

e и њихoвa 
ниje глaвнoг 
eн oд бoчнe 
гaрaжe je П 
5 м2 (брутo, 

нe oд 0.9 м 
м дo висинe  
нe, мoгу сe 
oja сe мoжe 
н. 
o дa oгрaдa, 
ђуje. Зидaнa 
сaглaснoст 

aдe. Зидaнa 

aдoм кoja сe 
oгрaдoм дo 
aту, тaкo дa 

тe трoтoaрa, 
мaти кaпиje. 
рaти прeмa 

je улaз у 

ћe сaмo уз 
лицaмa ниje 

роизводњи, 
расаднике, 
и намени за 
та за развој 
звoљeна je 
е)изгрaдњa 
водњу воћа, 
дњу гљива; 

звoљeна je 
ергетских и 
прeмe. 
т надлежног 

вештачких 
ес) може се 
ник РС“, бр. 
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62/2006, 

На пољо
стамбени
стоке, пе
производ
дeпoнoвa
материја
одводња
територи
(засеоци
локација
Спровође
или Коми
За изгра
подручја
Пољопр
за њихо
грађевин
ПРAВИЛ

Правила 
Дозвоље
У oкви
услoви)и
репромат
механиза
пластени
фарми и 
У oквиру
(укoликo 
тeлeкoм
Забрање
На пољо
стамбени
стоке, пе
произво
Зaбрaњe
другoг мa
земљишт
Типолог
Објекти 
слободно
Спратно
Максима
максимал
Индекс з
Максима
Грађеви
Минимал
земљишт
Позицио
Објекти 
регулаци
Ђубриш
20м од о
За позиц
стаклени
-од стамб

ПЛ

65/2008- др.за

опривредном 
их објеката, а
еради и крзн
да (кланице и
aњe грaђeвин
а на пољопр
авање Затече
ији целе опш
, махале и с
ма, а земљиш
ење ће се врш
исија за плано
адњу рибњак
а, обавезна је
ивредно зем

ову изградњу
нског подруч
ЛA ГРAЂEЊA

грађења се о
ена наменаоб
ру пoљoпр
изгрaдњa oбje
теријал (семе
ације; објекат
ици); објеката 
др.  
у пoљoприврe
сe зaдoвoље
уникaциoних
ена намена об
опривредном 
их објеката, а
еради и крзна
ода (кланице и
eнo je пoљoп
aтeриjaлa и с
ту и у водотоц
гија објеката 
намењени п
остојећих обје
ост 
лна спратност
лно 1,6м; 
заузетости  
лни индекс за
нска линија 
лно растојањ
ту је 5,0м, од 
онирање обје
у којима се 

ионе линије и н
те -прихватн
бјекта за снаб
ционирање п
ике и силосе) и
бених објеката

ЛАН ДЕТАЉ

акон и 41/2009

земљишту 
а због близине
наша (преко 
и сл.). Зaбрaњ
нскoг и другoг
ривредном зе
ена домаћинс
тине. Ова до
л.), а постоја

ште добија стат
шити директн
ове закључе да
ка и мини фа
е израда урба
љиште се мо
у и коришћењ
чја. 
A 

дносе на појед
бјеката 
иврeднoг зe
eкaтa у функц
е, вештачка ђ
а за производ
за производ

eднoг зeмљиш
е и други услo
х објеката и и
бјеката 
земљишту 

а због близине
аша (преко 5
и сл.).  
приврeднo зeм
сл. Забрањено
цима и канали

пољопривредн
еката међусоб

т објеката јеП

аузетости парц

е између грађ
локалног (оп
ката и мере з
држе копита
најмање 20м о
ни базен мора
бдевање водо
роизводних 
и сточних фа
а - 200м; 

НЕ РЕГУЛАЦ

9). 

у границама
е грађевинско
50 условни
њeнo je пoљ
г мaтeриjaлa 
емљишту и 
ства ван гра
омаћинства, 
ала су у врем
тус грађевинс
но на основу
а је неопходна
арми, капаци
анистичког пр
оже налазити 
ње су иденти

диначне парц

eмљиштaдoз
циjи примaрн
ђубрива, садн
дњу воћа, по
њу гљива; гл

штa, и oстaлoг
oви)изградња
нфраструкту

у границама
е грађевинско
50 условних 

мљиштe кoри
о је одлагање
ма за наводњ

ној производ
но функциона

+Пк (приземљ

целе је 20%. 

ђевинске и ре
штинског пут
заштите од по
ари, папкари 
од објекта за с
а бити удаље
м и потока и р
објеката у ф
рми  примењу

ЦИЈЕ „ДАВИ

а обухвата 
ог подручја и 
х грла) и о

љoприврeднo з
и сл. Забрањ
у водотоцим
ађевинског р
као и друга 
ме доношења
ског земљишта
у ПГР-а, изузе
а израда урба
итета преко 1
ројекта. 
и унутар гра
чни без обзи

еле. 

звoљeна je
нe пoљoприв
нице и сл.); 
оврћа и цвећа
иста, пужева,

г зeмљиштa в
а саобраћајн
ре и постављ

а обухвата 
ог подручја и 
грла) и обје

стити зa aутo
е опасних и ш
њавање и одво

дњи су слоб
ално повезани

ље + поткровљ

егулационе л
та) и атарског
ољопривреде
и живина м
снабдевање в
ени најмање 1
река. 
функцији по
ују се следећа

ИДОВИЋИ“ 

Плана, није 
објеката (фа
бјеката за пр
зeмљиштe кo
њено је одлаг
ма и каналим
еона диспер
која нису ев

а Плана задрж
а ван грађевин
ев ако надлеж
анистичког про
10 условних 

ађевинског по
ира да ли се 

(укoликo с
врeднe прoиз
објеката за 
а у затворено
, рибњака; су

вaн грaђeвинс
их, водоприв

љање инфрас

Плана, није 
објеката (фа
еката за пре

o oтпaдe, дeп
штетних матер
одњавање.  

бодностојећи 
х. 

ље). Висина на

иније, за обје
г пута.  
е  
орају бити уд
водом и потока
15м од регула

љопривреде
а минимална з

ЉУБОВИЈА

дозвољена 
рме) за интен
рераду пољо

oристити зa a
гање опасних
ма за навод
зно су разм
видентирана 
жавају се на 
нског реона.  
жни орган Град
ојекта.  
грла, ван гра

одручја насељ
налазе унута

сe зaдoвoље
звoдњe и то:м
смештај пољ
ом простору (с
ушара за воће

скoг рeoнa,дoз
вредних, ене
структурне oп

дозвољена 
рме) за интен
ераду пољоп

пoнoвaњe грaђ
рија на пољоп

објекти или 

азидка поткро

екте на пољоп

даљени најма
а и река. 
ационе линије

 (изузев за 
заштитна одст

А 

изградња 
нзиван узгој 
опривредних 
утo oтпaдe, 
х и штетних 
дњавање и 
мештена на 
на подлози 
постојећим 

дске управе 

ађевинског 

ља. Услови 
ар или ван 

е и други 
магацина за  
опривредне 
стакленици, 
е и поврће; 

звoљeна je 
ергетских и 
прeмe. 

изградња 
нзиван узгој 
привредних 

ђeвинскoг и 
привредном 

групације 

овља износи 

привредном 

ање 15м од 

е и најмање 

пластенике, 
тојања: 
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-од саобр
Наведена
Удаљено
~За прои
~За воћ
дозвоље
парцеле 
дефинис
5,0м) 
За прои
зaвиснoс
др., и уз 
задње м
Приступ
Свакој п
ширине 5
Огрaђив
Пaрцeлe 
oбjeкти ч
зaбрaњe

 
Општа пр

 Н
појединач
 С
коридоре с
Приликом 
елемената
носивости
резерваци
објеката и
инфрастру
 Н
инфрастру
антенски с
висина не
телевизијс
планиране
одговарају
неће штет
постављен
објеката и
стубове ви
може пост
парцела. 
близини ц
те им се  
средине д
антенским
пријемниц
 У
оних у о
користити
 
 

ПЛ

раћајнице: држ
а растојања м
ост објекта од
изводне објек
арско- виног
ено растојањ
зизноси:1,0м

сано веће ра

зводне објек
сти oд капаци
примену прет
еђе и минима
 парцелама 
арцели, одно
5,0м.  
вaњe пaрцeлa
сe могу oгрaђ
чиja je изгрaд
eнa  

равила за и

амена објека
ну локацију. 
ви коридори с
се утврђује јав
утврђивања 

а техничког р
и тла те имов
ије простора м
и уређаја ком
уктурних корид
а подручју о
уктурних уређ
стубови и сли
е сме премаш
ске, радијске 
е објекте, под 
ућим елабора
тно утицати 
ним на слобод
и од зоне изгра
исине до 30м
тавити и на ра
Базне радио 
ркава у радију
омогућити  у

докаже да неће
м 
ципостављени
У оквиру пла
основнојнам
и на досадаш

ЛАН ДЕТАЉ

жавног пута - 
могу бити и већ
д међних лин
кте, минимал
градарске кућ
е основног 
м, изузев за
астојање. Мин

кте- фарме, у
тета, услова 
тходно наведе
ално 10,0м, о

осно производ

a 
ђивати. Макси
дњa Унутaр

пoглaв
Намен
огран
самоу

зградњу ком

ата може бит

су дефинисан
вниинтерес. 
микролокациј
ешења, посто
винско правни
мора сместит
муналне инф
дора. 
бухваћеном 
аја и справа, у
ични инфрастр
шити 5м. Анте
и остале  стан
условом да в

атом о утицају
на здравље 
дностојећи ан
адње стамбен
 и вредност о
астојањима ма
станице са а
усу од минима
услови  рекон
е  штетно  ути

наосновуиускл
нираних кор
ени. До пр
шњи начин. 

НЕ РЕГУЛАЦ

100,0м; и опш
ћа ако то пока
нија  
лно растојање
ћице, магацин
габаритаобје
 објекте за 
нимално раст

удaљeнoсти 
заштите живо
ених заштитни
од објеката на

дном комплек

мална висина
р oвих зoнa 
вљу "прaвилa 
на или кап
ичене други
управе и сл.).

муналне инф

и само у скл

и графичким п

ја инфраструк
ојећих и план
их односа и д
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1.3.1. Саобр

У оквиру пред
но је и форми

Улица Милан
рој 141 Пецк
зацији држав

Планско реше
утеви Србије

Приликом пла
број 141 код 

Профил пута
енералне рег
Планираном б
оловоз прист
оне потребн

Полупречнике
озила који ће
Укрштај мора 
ачунску брзи

Просторне кар
Обезбедити п
Адекватно ре
истемом одв
Са даљином 
аобраћајном
Са коловозно

а укрштање и

Да се укрш
пута бупра

Заштитна 
попречног
за по три 

Минималн
до горње 

Минималн
одводљав
заштитне 

Приликом
поставе н
ивице зем
од највиш
условима

а паралелно 

УРБАНИСТИ
НАМ

ЛАН ДЕТАЉ

раћајна инф

дметног обу
ирање делов

а Тешића ује
ка – Љубови
вних путева (

ење Плана д
е „ број 953-9

анирања изгр
Км 18+ 913 п

а ускладити 
гулације  Љу
броју возила
тупног пута м
е прегледнос
е  лепеза у 
е користити с
бити изведе
ину на путу 
рактеристике
приоритет са
ешење прих
водњавања д
прегледнос

м прикључку н
м конструкци

инсталација 

штање са пу
авно на пут у

цев мора 
г профила пу
метра са сва

на дубина пр
коте заштитн

на дубина пр
ваље (посто
цеви износи

м постављањ
на растојање
мљишног поја
ше коте ко
. 

вођење инст

ИЧКИ И ДРУГ
МЕНЕ, САОБ

НЕ РЕГУЛАЦ

фраструктур

ухвата поред
ва улица Нов

едно предста
ја на стацио

(Сл.гл.РС. бр

детаљне рег
546/20-2 од 2

радње саобр
потребно је в

и дефинис
убовије и кот
 који ће кори
мора бити ми
сти 
зони прикљ
саобраћајни 
ен под прави

е терена  
обраћаја на 
ватања и од
државног пут
сти од најма
на предметн
ијуом за теш

са путем: 

утем предвид
у прописаној

бити проје
ута ( изузетн
аке стране 

редметних ин
не цеви изно

редметних и
ојећег илим 
и .20 метара

ња надземни
е које не мо
аса пута  као
оловоза до 

талација са п

ГИ УСЛОВИ
БРАЋАЈНЕ М

ЦИЈЕ „ДАВИ

а 

д постојећих 
ве 1 и Првом

авља и део 
онажи од КМ 
рој 105/213, 1

гулације ускл
22.06.2020. г

раћајног при
водити рачун

сати у склад
тирати ширин
истити предм
инималне ши

ључка утврди
прикључак 
м углом  

државном пу
дводњавања
та  
ање 120.00 
и пут 
ко саобраћај

ди искњучиво
 заштитној ц

ектована на 
но спољна и

нсталација и 
оси 1.50 мета

нсталација и
планираног

их инсталаци
оже бити ма
о и да се обе
ланчанице

путем: 

 ЗА ИЗГРАД
МРЕЖЕ И ДР

ИДОВИЋИ“ 

делова ули
мајске која се

деонице бро
118+732 до

119/213 и 93/

лађено је пр
године. 

књучка ул.Но
на о следеће

ду са плани
ну пута  одно
метни саобра
ирине 6.00 м

ити на основ

уту 
а површинск

метара у о

јно оптереће

о механичким
цеви  

целој дуж
ивица реконс

заштитних ц
ара  

и заштитних 
г ) од коте 

ија водити р
аље од виси
езбеди сигур
 при најне

ДЊУ ПОВРШ
РУГЕ ИНФРА

ЉУБОВИЈА

ца Милана Т
 слепо заврш

ој 14114 држ
 КМ 118+913
/2015). 

рема Услови

ова 1 на тра
ем: 

ираним проф
осно саобраћ
аћајни прикљ
етара. 

ву криве тра

ких вода уз 

односу на „С

ење 

м подбушива

ини између
струисаног к

цеви од најни

цеви испод 
дна канала

рачуна о том
ине стуба ме
рносна висин
еповољнијим

ШИНА И ОБЈ
АСТРУКТУРЕ

А 

Тешића и Но
шава окретни

жавног пута д
3 према Уред

ма прибављ

асу државног

филом из П
ћајне траке п
ључак 

агова мерода

усклађивањ

СТОТ“ лини

ањем испод т

у крајњих та
оловоза) уве

иже коте коло

путног кана
а до горње 

ме да се сту
ерено од спо
на од 7.00 ме
м температу
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Е 
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урним 

НЕ 



 
 

 

- 

- 

Све саоб
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на местим

Уз корито
стране, о
корито кр
парцеле 
устаљењ
користи. 
водотока 
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Постојеће

Део насе
концепт 
претходн

Водопри

Евакуаци
плана тре
изазивају
одводног
природно
изградње

Тренутно
проблеме
реконстру
идејно ре
условљен
мора нак

Реципије
плана је Р

Водовод

У оквиру
тренутне 
реконстру
Улици Пр
У улици ј
основу д
ø100 mm

ПЛ

Предметн
тачке поп
канала за
ремети ре

Не дозвољ
насипа кр

браћајнице 
им прилогом 
оно са списк
ма осовински

о реке Љубов
од речног кор
роз парцеле 
1256/1 која 

ње речног ток
Могуће је к
реке Љубов

1.3.2. Водов
е стање 

еља обухваћ
планскогреш
не и важеће п

ивреда - саку

ија површинс
енутно се сп
ући периоди
г канала из п
о формиран 
е стамбених 

о, постојећи 
е пролазећи
укцију старо
ешење или б
ни су величи
надно дефин

нт за трену
Река Љубови

д и канализа

у обухвата 
потребе ста
укције плани
рвомајска на
је изведена 
оступних под
и цевовод ZN

ЛАН ДЕТАЉ

е инсталаци
речног проф
а одводњава
ежим одводњ

љава се вођ
оз јаркове и 

у оквиру п
„план нивел
ком координа
их и темених

виђе формир
рита. Река Љ
остале нам
је јавна сво
ка, временом
коришћење 
виђе.  

вод и канал

ен Планом д
шења за ком
планске доку

упљање и е

ских вода из
проводи неко
чне поплаве
претходне в
на терену а
објеката. 

ток бујичн
и поред кат
ог по старој
било каква пр
ином сливно
нисати. 

утно нерегул
иђа. 

ација 

плана извед
амбене зоне
ирана је у о
а основу доб
фекална кан
длога,  изве
N ø50 mm-2“

НЕ РЕГУЛАЦ

ије морају б
фила пута ( н
ање) изузетн
њавања колов

ење предме
кроз локациј

предметног о
лације и регу
ата осовинск
х тачака. 

ран је пут кој
Љубовиђа је у
мене и тиме 
ојина у власн
м успостављ
поменутог п

изација 

детаљне рег
муналну инф
ументације. 

евакуација а

з зона које н
онтролисаним
е и штете н
ажеће планс
али је његова

ог Ђуричко
т.пар.бр. 10
 траси не п
ретходна док
ог подручја к

лисано корит

дена је вод
е и гравитир
оквиру планс
ијених подат
нализација ø
едени су цев
“. 

ЦИЈЕ „ДАВИ

бити постављ
ножице наси
но ивице рек
воза. 

етних инстал
је4 које могу

обухвата су
улације“  и к
ких и темени

јим се прист
у делу тока, н
изашла из 
ништву Репу
ен уз ивицу 
пута за поте

гулације "Дав
фраструктур

атмосферски

нивелационо
м током воде
а објектима 
ске документ
а реализаци

г потока ка
004/2 К.О. Л
постоје изра
кументација.
које се при и

то и природ

оводна и ка
ра ка насељ
ске документ
така нема из
ø 250 mm кој
воводи за сн

ИДОВИЋИ“ 

љене миним
ипа трупа пу
конструисано

ација по бан
 бити инициј

у дефинисан
карактеристи
их тачака и н

упа пољопри
непосредно у
свог катаста
ублике Срби
десне косин
ребе инспек

видовићи" Љ
ру и  хидро

их вода 

о и топограф
е који је фор
и пољопри
тације  дефи
ија и изградњ

ао нерегули
Лоњин. За 
ађене хидра
 Капацитети
изради проје

дни слив пов

анализацион
у Љубовија.
тације више
зведених инс
ја је у употр
набдевање п

ЉУБОВИЈА

ално 3.00 м
та или спољ
ог коловоза 

нкини, по кос
алне за отва

не и приказ
ичним попре
нивелационо

ивредним па
уз обухват пл
арски затече
ије. Постојећ
не корита ре
кцијско-серви

Љубовија сад
отехничке об

фски гравити
рмиран кроз с
вредним кул
инисан је по
ња немогућа

сани водото
израду ново
ауличко-хидр
 и количине 
ектно технич

вршинских в

на мрежа ко
 Водоводна 
г реда (ПГР
сталација вод
реби. Дуж др
потрошача и 

А 

метара од кр
љње ивице п
уколико се 

синама усека
араље клизиш

зане у про
ечним профи
о котама ниве

арцелама са ј
лана, форми
ног стања тј
и пут је, пра
ке и као так
исног одржа

држи дефини
бјекте у окв

ирају ка обу
стамбено на
лтурама. Пол
о правцу који
 због спрове

ок прави ве
ог водотока
ролошке под
сакупљених
ке документ

вода из обух

оја задовољ
мрежа у св

Р „Љубовија“
доводне мре
ржавног пута
то цевовод
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пројектно
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предмет 
низводно

Ако се д
водотока
водног зе
урабанис
усвојене 

Полазна 
положај и

Корито је
парцела 

ПЛ

Слика 6: Изв

ано стање 
ање и евакуа

и циљ план
сани водото
ољним  сме
хи интензивн
олне парцел

а израду ПД
вода Ђуричк

е геометријск
ролаза испо
о техничке д
ичком анали
а његовог ка

ање водотока
ПДР-а огра

о од постојећ

додатном х
 и опредеље
емљишта сп
стичког проје
осовине кор

основа за 
и удаљеност

е позиционир
и да у што м

ЛАН ДЕТАЉ

вод из ПГР-а

ација атмос

на јесте деф
к прави вели
ером тока и 
них падавина
е.  

ДР-а је измеђ
ког потока  пр

ких карактер
од државног 
документациј
изом тока, о
пацитета.  

а (одређивањ
аничен је на
ег пропуста 

хидролошко-х
ена површин
провешће се
екта дефинис
ита у оквиру 

утврђивање 
 реципијента

рано тако да
ањој мери на

НЕ РЕГУЛАЦ

 који показуј

сферских во

финисање п
ике проблеме
позицијом ко
а, ток воде и

ђу осталог и
редузимање 

истика корит
пута. За кон
е, а пре све
оставља се 

ње површин
а условно пр
који и предст

хидрауличко
наводног зем
 израдом Ур
саће се нова
предметног 

трасе регул
а од постојећ

а се у што в
аруши њихов

ЦИЈЕ „ДАВИ

је тренутну 

ода   

парцеле за 
е. Корито је 
оја је време
из потока на 

и санирање
 превентивн

та, капацитет
начно решењ
ега употпуње
могућност 

не у јавној н
роцењене ко
тавља узвод

ом студијом 
мљишта нед
рбанистичког
а јавна повр
ПДР-а 

лисаног кор
ћег пропуста.

већој мери п
ву употребљ

ИДОВИЋИ“ 

у трасу (плав

регулисање 
на више мес
еном формир
местима из

последица, 
их мера заш

т канала усл
ње које ће б
ено детаљно
измене попр

амени плани
оличине вод
дни гранични

покаже да
овољна, про
г пројекта. Е
ршина водно

ита водоток
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поштује цело
љивост.  

ЉУБОВИЈА

ви појас) вод

Ђуричког п
ста запуњено
рана кроз на
лази из пост

заштита угр
штите од плав

ловљени су п
бити дефини
ом хидролош
речног проф

иране трасе
де које се о
 услов.  

а је капацит
оширење кор
Евентуалном
ог земљишта

ка је топогра

овитост трен

А 

 
дотока. 

потока који 
о и девастир
асеље. У вр
тојећег корит
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вљења. 

пропусном м
исано разрад
шком студијо
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 канала) кој
очекују у кор
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нутно затече
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карактери
- једног
- дно ко
- нагиби
- висина
 
Kанал је 
зелене п
претпоста
корито во
старом  к
 
На излив
обезбеђе
главе тре

Пад водо
детаљно 
огранича
каскаде.  

Активнос
- Чишће

стране
- Форми

корито
1,0 м. 
докуме
корист

- На ули
испод
зашти

У процед
којима је 

 1

-водоток:
-слив: ре
-водна јед
-водно по
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1. Хидрол
Давидови
Београду
отицаја: 

ПЛ

м документ
истикама: 
губо корито т
орита ширине
и косина кори
а воденог сту

ограниченог
површине уз 
аве количин
одотока. Не
кориту.  

ву пропуста 
ење, хидраул
еба да је изна

отока треба д
снимати ко
вају брзину 
 

сти на решав
ење и опосо
е цеви у конт
ирање водот
о, са дном ка
Тачну геоме
ентације. Пл
тити за прош
иву планира
пута форми
те корита у з
дури израде п
између оста

.1. Хидрогра

 Ђурички по
ке Дрине 
диница: "ДРИ
одручје: Сава

.2. Хидролош

лошки подац
ића преград
у. За профил

хиљ

с
пед
двад

ЛАН ДЕТАЉ

том предло

трапезног обл
е 1.0 m; 
ита 1:1; 
уба у кориту 

г капацитета
пут. У случ

не,  вишак в
опходно је т

у водоток в
личко облик
ад дна.  

да обезбеди
те терена. И
и енергију у

ању проблем
обљавање ц
такту са кори
тока-канала у
анала 0,6-1,0
етрију канал
ланирани пој
ширење корит
ног канала у
раног уз ре
зони око изли
плана прибав
алог наведен

фски подаци

ток десна пр

ИНА-ЛОЗНИ
а 

шки  подаци 

ци преузети и
е (2004.годи
л Преграда 

љадугодишњ

стогодишња 
десетогодишњ
десетогодиш

НЕ РЕГУЛАЦ

ожени су 

лика; 

до 1.0 m.  

а и првенств
чају надолас
воде ће се п
техничким р

врши се изра
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новом Републ
Сл. Гласник Р
до 2034. год
ита од велик

еопходне ист
, хидрогеоло
варајућа тех

м водним об
ода; 

ња терена пр
сферских во
дњавања ок

д поплава за
ручије се на

 се не угрож
бухвате про
водних обј

едбама чл. 1
018 и 95/2018

а на подручју
водама. 

е терена с

сервисни пр
фила који ће 
вршење пос

А 

целине, не о
правилници

јећим парцел
ремању прос
ових грађеви

тацију израд
ничко-технол

или непосре
и подземних 
лике Србије 
РС", број 88/
ине ("Сл. гла
ких вода, заш

тражне радо
ошке, инжиње
хничка решењ

бјектима на н

риликом изгр
ода, уважав
колног тере

а 2020. годи
лази на део

жава спрово
описане заб
јеката, прил
133-139. Зако
8 -др. закон).

у обухвата П

са нивелаци

ростор миним
бити потреб
слова на одб
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омета 
има. 

лама, 
стора 
нских 

ити у 
лошка  

едном 
вода. 
("Сл. 

2010) 
асник 
штита 

ове и 
ерско 
ња за 

начин 

адње 
вајући 
на и 

ину за 
оници 

ођење 
бране, 
ликом 
она о 
 

ПДР-а 

ионим 

малне 
бан за 
брани 



 
 

 

3.11. Ус
повољниј

- поред тр
- на поч
решетком
- на почет
- предвид
- извршит
- извршит
зацевљен
 
3.12. Про
да нема 
корнта во

3.13. Вод
водом з
прикључи
складу с
располож

3.14. Еве
(топлотне
потребно
складу са
се уређуј
Уколико ј
 
3.15. Пр
технолош

3.16. Атм
системом
или реку 

3.17. Опе
избетони
изнивели
прихвати

3.18. Зага
одржавањ
канализа
уклањањ
вредност
РС" број 

3.19. Сан
канализа
комуналн

3.20. У сл
решење 

ПЛ

случају заце
јих просторн

ранзитне  об
етку зацевљ
м; 
тку и крају за
дети одговар
ти  хидраули
ти статичке п
не деонице к

ојектном доку
негативни у
одотока. 

доснабдевањ
за одржавањ
ивањем на 
са дугорочн
живих ресурс

ентуалне дод
е пумпе), или
ом хидромаш
а условима 
у геолошка и
е потребно п

редвидети с
шке отпадне 

мосферске во
м ригала и е
Љубовиђу; 

еративни пла
рани с тим д
исаних површ
ле све загађ

ађене зауље
ња тих површ
ције и спров
е нафте и њ
тима емисије
67/11, 48/12 

нитарно-фека
ције и еваку
ног предузећ

лучају да нем
водонепропу

ЛАН ДЕТАЉ

евљења пл
них услова тр

безбедити  и 
љеног дела 

ацевљене  де
рајући број ре
ички  прорачу
прорачуне и 
канала дефи

ументацијом
утицај на вод

ње у оквиру о
ње и прањ
јавни водов
ом концепц
са воде, прем

датне количи
и неке друге
шинском опре
и начином и
истраживања
планирати и 

сепарациони 
воде. 

оде са услов
евакуисати б

атои на компл
да се предвид
шина (саобра
ђене кишне в

ене атмосфе
шина, пре ис
вести преко 
њених дерив
е загађујућих
и 1/16); 

алне отпадн
уисати до пр
а; 

ма могућност
усне септич

НЕ РЕГУЛАЦ

ланираних д
реба уважити

дренажну  ф
предвидети 

еонице  пред
евизионих ш
ун  и  дефини
дефинисати
инисати начи

 предвидети
дни режим н

обухвата Пл
ње уређени
вод Љубовиј
цијом развој
ма условима 

ине воде за 
е намене мог
емом,  уз пре
извођења гео
а, сходно чла
резервоарск

систем ка

но незагађен
ез претходн

лексима који
де ободне бе
аћајних и ман
оде и довеле

рске воде са
спуштања у 
таложника з

вата, таквим 
х материја у 

е воде са пр
икључка на ј

ти прикључе
ке јаме, које

ЦИЈЕ „ДАВИ

деоница пр
и : 

функцију  на д
осигурање 

двидети  одго
ахтова; 
исати  пропу
 максимално
н одржавањ

и изливну гра
на предметн

лана санитар
их површин
је, изградњо
а ове обла
надлежног Ј

санитарне, п
гу се обезбед
етходно обав
олошких ист
ану 79. ЗОВ-
ки простор. 

аналисања з

них, кровних 
ог  третмана

и нису планир
етонске рига
нипулативни
е до реципиј

а манипулати
реципијент, 
за уклањање
да ефлуент
воде и роко

редметног по
јавну канали

ења на градс
е се  морају

ИДОВИЋИ“ 

редметног в

делу  зацевљ
у облику бе

оварајуће ул

сну  моћ  зац
о оптерећењ
а колектора.

ађевину у ре
ој локацији 

рно исправно
а и проти
ом  и прош
асти, као и 
ЈКП-а. 

противпожар
дити путем о
вљене хидро
раживања п
а. 

за атмосфе

и некомуник
а у околне з

рани за озељ
але усмерене
х), како би се
ента; 

ивних површ
морају се п
е механичких
т буде у скл
овима за њи

одручја кана
изацију прем

ску канализац
у празнити 

ЉУБОВИЈА

водотока ра

љене деониц
етонске глав

ливне  и изли

цевљене део
е које се мож
 

еципијент рек
и да сене у

ом водом за
впожарну з
ирењем вод
квалитетом

рне потребе,
одговарајући
огеолошке ис
рописаним  

ерске, санит

кационих пов
зелене површ

љењавање, т
е ка најнижој 
е на једном м

ина као и во
рикупити пос
х нечистоћа
аду са Уред
ихово достиз

алисати затво
ма условима 

цију предвид
преко надле

А 

ади обезбе

це водотока ;
ве са зашти

ивне грађеви

онице; 
же појавити и

ку Љубовиђу
угрози стабил

а пиће, техни
заштиту, ре
доводне мре
м и квантит

 као и за гре
их бунара са 
стражне радо
законом  КО

тарно-фекал

вршина прику
шине, путне 

треба да буду
тачки свих 
месту  

оде од прања
себним сист
 и сепарато
дбом о грани
зање ("Сл.гла

ореним сист
надлежног ј

дети као прел
ежног комуна
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еђења 

 
итном 

ине; 

изнад 

у тако 
лност 

ичком 
ешити 
еже у 
тетом 

ејање 
свом 
ове, у 
ОЈИМ  

не и 

упити 
јарке 

у 

а и од 
темом 
ра за 
ичним 
асник 

темом 
авног 

лазно 
алног 



 
 

 

предузећ
пречишћа

3.21.  На 
- извести
1.5 m и
вододери
течења у
- укрштањ
- у зони у
ерозије; 
- предвид
редовном
 
3.22. За с
за пречи
димензио
 
3.23. При
неопходн
- Уредбе
достизањ
- Уредбе
загађују п
- Правил
квантитат
- Правилн
- Правил
("Сл. глас
- Правил
садржини
- Уредбе
седимент
 
3.24. При
Планом, 
одлагати 
 
3.25. Тех
Технолог
току изво
изградње

Водовод

Трасирањ
којој је по
намењен

Прибављ
постојеће

 

ПЛ

ћа. Предвиде
авање. 

местима укр
 тако да гор
спод дна н
ине,  сл). На
у водотоку; 
ње предвиде
укрштања пр

дети видне 
м одржавању

све објекте в
ишћавање о
онисање; 

иликом усва
но је придржа
 о гранични

ње ("Сл. гласн
е о граничн
површинске в
лника о екол
тивног статус
ника о рефер
лника о одре
сник РС", бро
лника о начи
и извештаја о
 о гранични
ту и роковим

иликом врше
предвидети
на обале и у

хничка докум
гија мора би
ођења радов
е морају откл

д и канализа

ње инсталаци
озициониран 
 је  снабдева

љени су услов
е инсталације

ЛАН ДЕТАЉ

ети транспо

рштања кому
ња ивица це
нерегулисани
а  овим  мес

ети што управ
редвидети о

белеге-озна
у или извође

водовода и к
отпадних во

ајања решењ
авати се сле
м вредности
ник РС" број 
ним вреднос
воде и роков
лошког и хе
са подземни
рентним усло
еђивању и о
ој 92/08); 
ину и услови
о извршеним
м вредности
а за њихово 

ења радова 
и место одл
у корито вод

ментација мо
ти тако одаб
ва. Такође и 
лонити о трош

ација 

ија дистрибу
цевовод пре
ању насеља 

ви ЈКП „Стан
е. 

НЕ РЕГУЛАЦ

рт отпадних

уналне инфра
еви буде мин
их водотока
стима  не  с

вније на осов
одговарајуће 

аке као знак
њу радова;

канализације
ода, спрове

ња објеката
дећих пропи
има емисије 
67111 и 48/1

стима приор
вима за њихо
мијског стат
х вода ("Сл. 
овима за тип
одржавању з

има мерења 
м мерењима 
има загађујућ
достизање (

ископа за 
лагања иско
отока; 

ора садржати
брана да се
овде се тро
шку инвестит

утивне водов
еузет из прет
из уличне па

ндард“ Љубо

ЦИЈЕ „ДАВИ

х вода из с

аструктуре с
н 1.0 m испод
а (укључујућ
сме се поре

вину водоток
осигурање д

к упозорења

е, биодискове
ести потреб

а за  евакуа
са: 
загађујућих

12 и 1116); 
ритетних и п
ово достизањ
туса површи
гласник РС"
пове површи
зона санитар

количине и
("Сл. гласни
ћих материја
("Сл. гласник

потребе изг
опаног матер

и посебно по
е елиминише
шкови евент
тора. 

водне мреже 
тходне планс
арцеле. 

вија 319/202

ИДОВИЋИ“ 

ептичких јам

са водотоцим
д дна регули
ћи иповреме
еметити геом

ка-канала; 
дна и косина

а надлежној 

е, таложнике
не хидраул

ацију, однос

х материја у 

приоритетни
ње ("Сл. глас
нских вода 
 број 74/11);
нских вода ("
рне заштите

и испитивање
к РС", број 3
а у површин
к РС", број 50

градње, на ц
ријала. Иско

оглавље о те
е могућност 
туалних оште

ограничава
ске документ

20-01 од 14.0

ЉУБОВИЈА

ма до најбл

ма потребно ј
исаних водот
ене  водне 
метрија кори

а водотока р

водопривре

е, сепаратор
ичке прорач

сно третман

воде и роко

их хазардних
сник РС" број
 и параметр

"Сл.гласник 
изворишта 

е квалитета 
3/16); 
нским и подз
0/12 од 18.05

целом подру
опани матер

ехнологији и
оштећења в
ећења која н

се на Улицу 
тације. Плани

8.2020. у који

А 

лижег систем

је:  
тока, односно

 токове ја
та као ни ус

ради  зашти

едној служби

е или постро
чуне за њи

н отпадних 

овима за њи

х супстанци
ј 35/11); 
рима хемијс

РС" број 671
водоснабде

оmадних во

земним вода
5.2012. годин

учју обухваћ
ријал се не

извођења ра
водних објек
настану прил

Првомајска 
ирани цевов

има су навед

20 

ма за 

о мин 
аруге,  
слови 

те од 

и при 

ојења 
ихово 

вода, 

ихово 

и које 

ског и 

11); 
евања 

ода и 

ама и 
не); 

ћеном 
е сме 

дова. 
ката у 
ликом 

у 
од 

дене 



 
 

 

II 

Постојеће

У обухва
расветом
улицу Ми
као вазду

Са стуба
далеково
К.О.Љубо
Милана Т
урбанист

Ваздушна
објеката 
односи на

Квалитет
за прикљ

Положај 
представ
у поглављ

Планиран

Решење 
из плана
планиран
д.о.о. Бе
25.06.202

Планира 

- И
но
Н
на
си
до
пр
ко
им
у 
св
ф
св
св
П
де

- Р
ц
но
10
уз

ПЛ

1.3.3. Елект

е стање 

ату плана д
м, изграђен 
илана Тешић
ушни. 

а мешовитог
ода 10kV кој
овија (ван об
Тешића и Пр
тичком конце

а нисконапо
реализовани
а објекте уз у

т снабдевањ
ључак нових п

наведених е
вљен је на гр
љу- графички

но стање 

електроенер
а генералне 
ном наменом
еоград, огра
20.год.) а који

се реализац

Изградња ваз
осећим бет
Новопројектов
а графичком
истему.  Пр
обијање гра
ројекетом, н
оридори који
мовинско-пр
земљи до 1
ветиљки, вр
фотометријск
ветиљке и на
ваки стуб ме
Првомајској п
емонтирати;
еконструкциј
иљем да 
овопланиран
0kV). Обим 
зимајући у о

ЛАН ДЕТАЉ

троенергети

детаљне рег
проводницим
ћа. Прикључ

г вода с2, н
јим се напај
бухвата). Тај
рвомајске. Уо
пцијом, обзи

онска мрежа
и су преко п
улицу на кат

а електричн
потрошача.  

електроенерг
рафичком пр
и прилог). 

ргетске фазе
регулације 

м простора и
анак „Елект
и су приложе

ција следећих

здушне ниско
тонским сту
ваној на кат.
м прилогу , к
есек провод
ађевинске до
на начин да
 су овим пла
авна питања

1/6 висине. Н
рсту светло
ки прорачун у
атријумовие 
ешовитог вод
пребацити п
 
ја распона 
се оствари 
не улице Но
реконструкц

обзир задате

НЕ РЕГУЛАЦ

ка 

гулације (ПД
ма типа Al-Č
чци објеката 

на кат.парце
ја портална 
ј отцеп је са
очена је коли
иром на забр

а није изгра
омоћних сту
.парцели бр.

ом енергијом

гетских објек
илогу : План

е у обухвату п
за насеље Љ
  у складу са
родистрибуц
ени у докуме

х активности

онапонске мр
убовима окр
парцели бр.
координатам
дника и поло
озволе. Поло
 се не угро
аном опредељ
а буду решен
На стубове п
сних извора
у Пројекту з
високоприти
да 10+0.4kV 
прикључке п

с1-с2 посто
прописана

ова 1 (6.0m 
ције биће ут
е коте нивел

ЦИЈЕ „ДАВИ

ДР) присутан
Č. на армир
на дистрибу

ели бр. 112
трафо-стан

 трасом која
изија положа
ану градње у

ађена у ули
убова са НН 
.994/7 К.О. Љ

м је задовољ

ката (осим и
н електро и т

плана урађе
Љубовија, п
а Условима з
ција Лозниц
нтационом д

и: 

реже провод
руглог пресе
994/7 К.О.Љ
а осовина уг
ожај носећих
ожај свих ст
озе постојеће
љени за изгр
на у складу с
поставити св
а и пресек 
а добијање 
исне сијалиц
у улици Мил
остојећих об

ојећег мешов
а сигурносн
за нисконап
тврђен Прој
лете за улиц

ИДОВИЋИ“ 

н је мешови
рано-бетонск
утивну елект

28/1 К.О.Љуб
ница 10/0.4kV
а дијагонално
аја те деониц
у непосредно

ици Првома
мреже у ули

Љубовија. 

љавајући. По

индивидуални
телекомуника

но је у склад
постојећим с
за израду ПД
а“ (бр.8Ј.1.0
делу елабора

дницима типа
ека у улиц

Љубовија  . Тр
гаоних стубо
х стубова б
тубова може
е уличне ин
радњу других
са Законом. 
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ем стању им
и, али само з
енаменити у

ћим 
ма 

анираним 
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еларијско п
ори за спорт 
групе прои
ом или огран

х објеката 
мају пољопр
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ривредни-еко
ство (забрањ
ну делатност

а површина

а ширина 

а површина
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Подземне е
већу површ
делова обје
подземних е
обезбеђује 
површину. 

Индекс зау
максимално

1,2  

Дефинисане

Објекат тре
од објеката 
m- најмање 
екстремним 
нових објек
вредности 
суседних па
фронт парце
ценити, надл

За постојећ
саграђени 
удаљености
доградња, у
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бочне гра
постављање
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Растојање 
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односно ми
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е графичким 

ба да буде 
на суседним
2,5 m од су
условима 

ката на бл
или на м

арцела, уз са
еле према р
лежни Орган
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плекс станов

е капацитет
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