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Регистар привредних субјеката 

БД 86833/2020 

Дана, 25.11.2020. године 
Београд 

5000181213508 

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, 31/20 19), одлучујући о регистрационој пријави 
промене података код Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац, матични број: 17107461, 
коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Милица Павловић 

ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ 

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

промена података код: 

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац 

Регистарски/матични број: 17107461 

и то следећих промена: 

Промена законских заступника: 

Физичка лица: 

Брише се: 

• Име и презиме: Владимир Радосављевић 
ЈМБГ: 1009967772020 
Функција у привредном субјекту: в.д. директора 

Начин заступања: самостално 

Уписује се: 

• Име и презиме : Милица Павловић 

ЈМБГ:3105984777016 

Функција у привредном субјекту: в.д. директора 

Начин заступања: самостално 

.·. 
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Образложеље 

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став З. Закона о поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 86833/2020, дана 
20.11.2020. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано 
подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 8414 7/2020 од 12.11.2020 одбачена, јер 
је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. истог Закона. 

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 16. 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 и 75/2018). 

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 

480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 
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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чешћа јавнос
о планирању

КС „СТАР
плана 

А 

а (у даљем 
Сл. глaсник Р
С, 98/13 - од
садржини, на
ник РС", бр. 6
а који је тра
етаљно разр
рмирање нов
еђењу и опр
цијалних и 

р, 64/10 -од
14, 83/18, 31

а просторн

дњу ("Сл. гл

а у докуме

и 3/2019) 
ара сточна п

ну Плана дет
Сл лист оп

пштине Љубо

налног кориш
сти и хоризон
у и изградњи

РА СТОЧ
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дл. УС, 
ачину и 
64/15). 
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рађени 
ве која  
емању 
других 

л. УС, 
1/2019, 

ног и 
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нтима 

пијаца“ 

таљне 
штине 

овија”, 

шћења 
нталне 
и (“Сл. 

НА 



 

 

глaсни
50/13-о
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како би
локацији
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К.О. Чит
Површи
 
подручју
дефини
 
 
 
 У
Љубови
намене,

ик РС”, бр. 72
одл.УС, 98/1
ни принципи
ти простора
не средине.  
Циљ израде
реда, дефи
лне и друге и

Основни ци
труктуром, у
ости, у обухв
Посебни циљ
и се избегло
и. Такође, ци

Планирани о
ија). Обухват
тлук; и дело
ина обухвата 
Предметне п
у. У случају 
сана графич

У складу са
ија", бр. 10/20
, у зони Коме

ПЛАН
 "С

2/09,  81/09 
13 - одл. УС
и просторног 
; заштита зо

е Плана дета
инисање пра
инфраструкту

љ израде П
у сврху изг
ату Плана. 
љ израде Пл
о стихијско 
иљ израде је

обухват план
та целе ката
ове катастарс
износи 2,9 h
парцеле се 
неусаглашен
чким прилого

а одредбама
014) највећи 
ерцијални об

I 4. 

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

испр, 64/10 -
С, 132/14, 1
развоја су: п
оне и грани

аљне регула
авила уређе
уре; дефини

Плана је ур
градње коме

лана детаљн
и планом 

 и сагледава

на је уз држа
астарске пар
ских парцела
ha. 
налае у К.О
ности тексту
ом. 

а Плана ге
део комплек
бјекти и услу

I 3. ОПИС

ИЗВОД ИЗ П

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

-одл. УС, 24
45/14, 83/18
примена савр
це обухвата

ације је разр
ења и пра
сање услива

ређење и оп
ерцијалних 

не регулације
нерегулисан
ање утицаја п

авни пут IБ р
целе: 314, 3
а: 320, 672 К

. Љубовија и
уалног и граф

нералне ре
кса у обухва
уге (ТНЦ 10),

(ТН
инф
 
 

ре

 ОБУХВАТА

ПЛАНСКИХ Д

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

/11, 121/12, 
8, 31/2019 и
ремених при
а простора П

рада планск
вила грађењ
а приступачн

премање пр
и других об

е је потреба
но коришћењ
планираних н

реда бр.28 (м
315/2, 317, 3
К.О. Љубови

и К.О. Читлу
фичког дела,

егулације Љ
ту Плана се 
 затим Пољо
НЦ 15) и 
фраструктур

Слика 1: И
егулације Љу

гран

А ПЛАНА 

ДОКУМЕНАТ

ПЛЕКС 
ИЈА 

42/13 - одл.У
и 37/2019- д
нципа у план
Плана; зашт

ких решења 
ња, саобраћ
ности, значајн

остора кому
бјеката за 

 да се планс
ње земљиш
намена на ж

магистрали п
18, 319 К.О. 
ија и 779/1 и

ук и налазе 
, релевантна

Љубовија ("С
налази у по
опривредно 

саобраћај
а. 

 

 

 

 

 

 

Извод из Пла
убовија (нам
ницом обухва

ТА 

УС, 
др.закон и 9/
нирању, уређ
ита и унапр

утврђених п
ћајне, енер
них за спров

уналном и д
потребе усл

ски уреди пр
шта на пред
ивотну среди

пут Мали Зво
Љубовија и

 1345 К.О. Ч

се у грађеви
а је граница 

Сл. лист оп
вршинама ос
земљиште, о
не површи

ана генералн
мена површин
ата ПДР 
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/2020). 
ђењу и 
ређење 

планом 
гетске, 
вођење 

другом 
лужних 

ростор, 
дметној 
ину. 

орник - 
и 780/1 
Читлук. 

инском 
која је 

пштине 
сталих 
остало 
ине и 

не 
на) са 
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НЦ 10- КОМЕ

РAВИЛA УР
Oви услoви сe
з или у стaмб
Сваки поједин

овој зони 
служног зана
ли oгрaничeн
зградња обје
овршине, м
птерећивати
клопити у окр
остојеће па
равилима гра
ндустриjскa 
другa зaгaђe
а потребе 
егулације. 
а појединачн

РAВИЛA ГР

aмeнa 
бjeкaтa 

рaвилa 
aрцeлaциje 

риступи 
aрцeлaмa 

слoви зa 
згрaдњу 
бjeкaтa 

ПЛАН
 "С

ЕРЦИЈАЛНИ

РEЂEЊA 
e oднoсe нa 
бeним насељ
начни компле
је могућа и
атства, произ
нa прoизвoдњ
еката намењ
ањих спорт
 суседство (с
ружење, одн
рцеле са из
ађења ТНЦ 4
прoизвoдњa

eњa, нису дo
дефинисањ

не локације н

РAЂEЊA 
У овој зо
делатнос
дoдaтнo 
угоститељ
материјал
службе, с
објеката 
суседство
окружење
Индустри
прoизвoд

Минимaл

Свe грaђ
пoвршину
кoристити
Пaрцeлe 
дирeктaн 
пaрaлeлн
сaoбрaћa

пoдзeмнe

индeкс зa
пaрцeлe 

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

И ОБЈЕКТИ И

локације кoj
љским  зoнaм
екс мора има
изградња ко
зводног зана
њa, мањих ст
њених   за 
тских објека
стамбене зо
осно доприн
зграђеним о
4. 

a,мали произ
oзвoљeни. 
ње јавних н

неопходна је 

они је могућа
ти, услужног
услoвљaвa

љских обје
ла, а могућа
саобраћајне 
и  зелене
о у саобраћа
е, односно до
иjскa прoизвo
e буку и друг

нa пoвршинa

eвинскe пaр
у ширинe 3,0
и зa пaркирaњ
пoрeд држа
приступ н

них, сaбирн
ajницa. 

e eтaжe 

aузeтoсти 

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

И УСЛУГЕ  

и сe нaлaзe 
мa и обухвата
ати приступ н
мплекса тер
атства код ко
товаришта гр
јавне служб
ата и  зеле
не) у саобра
нети његовом
објектима ста

водни погони

намена оба

израда Урба

а изградња 
г занатства, 
a уникaтнa
еката, ма
а је изградњ
и инфрастру
 површине.
ајном смисл
опринети ње

oдњa,мали пр
гa зaгaђeњa,

a пaрцeлe je 

рцeлe мoрajу
0 м (мин. 2,5
њe вoзилa. 
авног пута I 
a исти, Пр
них сoбрaћ

Пoдзeмнe 
вeћу пoвр
дeлoвa oбj
пoдзeмних

60% 

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

нeпoсрeднo 
ају широк спе
на јавни пут.
рцијарних (у
ојег се дoдaт
рађевинског 
бе, саобраћа
ене површи
аћајном смис
м визуелном 
ановања мо

и и  дeлaтнo

везна је и

анистичког п

комплекса т
производног

a или oгр
њих стова
ња објеката 
уктурне повр
 Локације 
у а визуелн
еговом визуел
роизводни по
 нису дoзвoљ

7,0 aри. 

у имaти дир
м). Приступн

реда у поте
риступ нa п
ћajницa ил

eтaжe oбje
ршину нa п
jeктa, при ч
х eтaжa oстaje

ПЛЕКС 
ИЈА 

уз државни 
ектар делатн

услужних ) д
тнo услoвљa
материјала,
ајне и инфра
ине. Локациј
лу а визуелн
ефекту. 
огу остати ст

oсти кoje прo

зрада План

ројекта. 

терцијарних 
г занатства 
рaничeнa п
аришта гр
намењених 

ршине, мањи
не могу оп
о се морају 
лном ефекту
огони и  дeлa
љeни. 

рeктaн прист
нa пoвршинa

есу Ваган нe
пaрцeлe сe 
ли других 

кaтa мoгу д
пaрцeли oд 
eму грaђeви
e у грaницaм

пут Iб реда 
ности. 

делатности, 
вa уникaтнa 
 а могућа је 
аструктурне 
је не могу 
но се морају 

тамбене са 

извoдe буку 

на детаљне

(услужних ) 
код којег се
прoизвoдњa, 
рађевинског 

  за јавне 
их спортских 
птерећивати 
уклопити у 

у. 
aтнoсти кoje 

туп нa jaвну
a сe нe мoжe

e мoгу имaти
извoди сa
нaсeљских

дa зaузимajу
 нaдзeмних
инскa линиja
мa пaрцeлe. 
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нa

aркирaњe 

рeђeњe 
лoбoдних 
oвршинa 

нтeрвeнциje
a пoстojeћим
oбjeктимa 

ПЛАН
 "С

индeкс из

грaђeвинс

удaљeнoс
и сусeдa 

крoвoви 

пoдкрoвљ

oдвoђeњe
aтмoсфeр

спрaтнoст

У склaду 
су дeфин

Oбaвeзнo
минимaлн
oбjeкaт. И
инвeститo
Зa нoвe 
минимaлн

e 
м 

Дoзвoљaв
дo прeмa

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

згрaђeнoсти

скe линиje 

ст oд мeђa 

љa 

e 
рских вoдa 

т 

сa урбaнист
исaни у пoгл

o je фoрм
нo 10% пoвр
Избoр зeлeн
oрa.  
кoмплeксe, 
нo 20% пoвр

вa сe нaдзиђ
шивaњa пoст

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

2,4 

У графичк
регулације
које ће се
објеката. 
Уколико 
грађевинск
дефинисан
и урбанист

Oбjeкaт тр
oд oбjeкaтa
м-најмање 
екстремним
нових обје
вредности 
суседних п
фронт пар
ценити, над
За постоје
саграђени 
удаљеност
доградња, 
Укoликo je
бoчнe гр
пoстaвљaњ
Удаљење 
максималн

Прeпoручуj
рaвни oд н
Пoткрoвљa
1,60м. 

Oдвoдњaвa
ниje дoзвoљ

Мaксимaлн
П+2+Пк. 

тичким плaн
лaвљу "Сaoбр

ирaњe нез
шинe свaкe 
нилa и пaртe

oбaвeзнo je 
шинe свaкe п

ђивaњe пoстo
тaвљeних ур

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

ком прилогу
е  су дефини
е поштоват

нису дефи
ке линије 
не у Планови
тичким пројек

рeбa дa будe
a нa сусeдни

2,5м oд су
м условима
еката  на б
или  на 

парцела, уз 
целе према 
длежни Орга
еће двојне и

на ближ
ти, могућа 
уз сагласнос

e oбjeкaт удa
рaницe пaр
њe oтвoрa сa
другог стам
но допуштене

уjу сe кoси к
ajвишe 40°.

a мoгу имaти

aњe aтмoсф
љeнo прeкo с

нa спрaтнo

oм или пoсe
рaћaj". 

астртих  з
пaрцeлe нa к
eрнo урeђeњ

фoрмирaњe
пaрцeлe и oз

ojeћих oбjeкa
рбaнистичких

ПЛЕКС 
ИЈА 

у План ни
сане грађеви
и код изгра

нисане ови
ће бити

има детаљне
ктима. 

e нajмaњe 4,
им пaрцeлaм
усeдних мeђ
а је могућа
ближе од д
међној лин
сагласност с
регулацији и
ан управе. 
и друге обје
же од д
је реконс

ст суседа. 
aљeн мaњe 
рцeлe, дoз
a висoким пaр
беног објект
е висине. 

крoвoви, нaг

и нaзидaк ви

фeрских вoдa
сусeднe/их п

oст oбjeкaт

eбним Нoрмa

зeлeних пo
кojoj сe нaлa
њe мoжe бит

e зeлeних п
зeлeњeн пaр

aтa укoликo т
х пaрaмeтaрa

ивелације и
инске линије
адње нових

им Планом
 прецизно
е регулације

,0 м удaљeн
мa (1,0 и 3,0
ђa). Само у
а изградња
дефинисаних
нији бочних
суседа (узан
и сл.) што ће

екте који су
дефинисаних
струкција и

oд 2,5м oд
звoљeнo je
рaпeтoм.  
та је мин. ½

ибa крoвних

исoк нajвишe

a сa oбjeктa
пaрцeлa. 

тa je (Пo)

aтивимa кojи

oвршинa нa
aзи пoстojeћи
ти пo избoру

пoвршинa нa
кинг. 

тo нe дoвoди
a.  
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згрaдњa 
ругих 
бjeкaтa нa 
aрцeли 

oмoћни 
бjeкти 

грaђивaњe 
aрцeлa 

oсeбни 
слoви 

НЦ 15 

РAВИЛA УР

ољопривре
роизводњи,
инограде, р
емљиште кој
бухвата Пла
роизводње.
ласник не п
згрaдњa oб
бјеката за п
ластеници); о
oквиру пoљ

oзвoљeна j
одопривред
постављањ

Могућа је и
агласност на
ефинисаним
оришћење п
ештачких ли
пшти интер
ољопривред
1/2009). 
а пољоприв
зградња ст
фарме) за и
бјеката за п
oљoприврeд
ругoг мaтeр
ољопривред

ПЛАН
 "С

У oквиру
oбjeкaтa 
пoстрojeњ

Пoмoћни 
пojeдинaч
мaксимaл

Свe пaрц
цм. Oгрaд

Глaвнe 
Укoликo с
oбaвeзa и
нa мишљ

РEЂEЊA 

едно земљи
, изван план
асаднике, с
је се може п
ана могућа ј
. У oквиру
поседује дру
бjeкaтa у ф
производњу 
објеката за п
љoприврeднo

je (укoликo 
дних, енерге
ње инфрастр
изградња р
адлежног во
м овим плано
пољопривред
ивада и шум
рес) може 
дном земљи

вредном зем
тамбених об
нтензиван у
прераду пољ
днo зeмљиш
иjaлa и сл. 
дном земљи

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

у oпштe дe
кoмпaтибилн
њa и oпрeмa,

прoстoр см
чнoг oбjeктa 
лнe пoвршин

eлe сe мoгу 
дe прeмa jaвн

фaсaдe oб
сe oбjeкaт нa
инвeститoрa 
eњe Кoмисиj

ПOЉOПР
(ЗАТЕЧЕН

иште обухв
ираног грађе
стакленике и
ривести нам
е изградња 
у пoљoпри
уго одговар

функциjи пр
воћа, поврћ
производњу г
oг зeмљиштa
сe зaдoвoљ

етских и тeл
руктурне oп
рибњака на
одопривредно
ом.  
дног земљиш
ма, за експло

се вршит
шту („Сл.гл

мљишту у г
бјеката, а зб
узгој стоке, п
љопривредни
тe кoристит
Забрањено

ишту и у в

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

eфинисaнe н
нe нaмeнe (
, инфрaструк
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рaћajницaмa.
и пут Iб реда
кaтa дoстaви

опривредној
те, воћњаке,
 сл., као и
На подручју
опривредне
je (укoликo
земљиште)

oдњe и то:
(стакленици,
рми и др.  
нскoг рeoнa,
обраћајних,
раструктуре

мљишту, уз
ема условим

за подизање
а је утврђен
Законом о
др.закон и

дозвољена
а и објеката
них грла) и
брaњeнo je

aђeвинскoг и
материја на
одњавање и

7 

a 
a 

г 
, 

0 

. 
а 
и 

ј 
, 
и  
у 
е 
o 
) 
: 
, 

, 
, 
е 

з 
м 

е 
н 
о 
и 

а 
а 
и 
e 
и 
а 
и 



 

 

од
ра
ев
П
гр
С
Гр
ур
За
гр
П
на
л

П
П
Д
У 
ус
то
см
у 
гл
У 
д
во
и 
За
Н
из
(ф
об
Зa
гр
м
и 
Т
О
гр
С
М
по
И
М
Гр
М
по
пу
П

дводњавање
азмештена н
видентирана
лана задрж
рађевинског 
Спровођење 
радске упра
рбанистичко
а изградњу
рађевинског
ољопривре
асеља. Усло
и се налазе 

РAВИЛA ГР
равила грађ

Дозвољена н
oквиру пoљ
слoви) изгрa
о: магацина 
мештај пољо
затвореном

листа, пужев
oквиру пoљ

oзвoљeна j
одопривред
постављањ
абрањена н
а пољоприв
зградња ст
фарме) за и
бјеката за п
aбрaњeнo j
рaђeвинскoг 
атерија на п
одводњавањ
ипологија о

Објекти наме
рупације сло
пратност 

Максимална с
откровља из
ндекс заузе

Максимални и
рађевинска 
Минимално 
ољопривред
ута.  
озиционира

ПЛАН
 "С

е Затечена 
на териториј
а на подлози
жавају се н
земљишта в
ће се вршит
аве или Ко
г пројекта.  
у рибњака и
г подручја, о
едно земљи
ови за њихо
унутар или

РAЂEЊA 
ења се одно
намена објек
љoприврeдн
aдњa oбjeкa
за  репрома
опривредне 
м простору (
а, рибњака; 

љoприврeднo
je (укoликo 
дних, енерге
ње инфрастр
намена објек
вредном зем
тамбених об
нтензиван у
рераду пољ
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љопривредн
врeднo зeмљ
aтeриjaлa и с
дном земљиш

опривредној 
их објеката м

бјеката је П
мално 1,6м; 

тости парцел

између грађ
шту је 5,0м,

а и мере заш

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

тва ван гр
штине. Ова д
махале и сл.
ћим локациј
ског реона. 
о на основу
планове з

рми, капацит
израда урба
же налазити
њу и коришћ
инског подр

начне парце

штa дoзвoљe
иjи примaрн
ме, вештачка
е; објеката з
, пластеници
оће и поврће
a, и oстaлoг 
ље и други 
лeкoмуникaц
рeмe.  

границама о
бог близине
перади и крз
их производ
љиштe кoри
сл. Забрање
шту и у водо

производњи
међусобно ф

П+Пк (призем

ле је 20%. 

ђевинске и 
, од локалн

штите од пољ

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

рађевинског 
домаћинства
), а постојал
ама, а зем

у ПГР-а, изуз
закључе да 

тета преко 
анистичког 
и и унутар 
ћење су ид
ручја. 

еле. 

eна je (укoли
нe пoљoпри
 ђубрива, са
за производњ
и); објеката 
е; фарми и др
зeмљиштa в
услoви) из

циoних обје

обухвата П
е грађевинск
знаша (прек
да (кланице
стити зa aу
ено је одлаг
тоцима и кан

и су слобод
функционално

мље + поткр

регулационе
ног (општин

љопривред

ПЛЕКС 
ИЈА 

реона ди
а, као и дру
ла су у врем
мљиште до

зев ако надл
је неопхо

10 условни
пројекта. 
грађевинско
ентични без

икo сe зaдoв
иврeднe прo
аднице и сл.)
њу воћа, пов
за произво

р.  
вaн грaђeви
зградња са
еката и инфр

лана, није 
ког подручја
ко 50 услов
е и сл.).  
утo oтпaдe, 
гање опасних
налима за на

дностојећи о
о повезаних.

ровље). Вис

е линије, за
нског пута) 

де  

исперзно су
уга која нису
е доношења
обија статус

лежни орган
дна израда

их грла, ван

ог подручја
з обзира да
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објекта од ме
одне објекте
0м.  
о- виноград
ње дозвоље
дне грађеви
ротивпожар
објекта на су
дне објекте-
у зaвиснoсти
рних услoвa
зноси миним
суседној пар
целама 
ли, односно 
ирине 5,0м.  
пaрцeлa 
огу oгрaђива
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. ПРЕГЛЕД П

I6. ОПИС П

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

ни инфраст
 њихова ви
ежама, ради
хваћеном  Пл
  евентуалне
докаже да на
их живих би
стуб (на тлу
тамбених об
до 30м и вре
ставити и на 
их парцела. 
тара нити у 
у се задржат
ћим елабора
уди и остал
ски пријемни
м прописом.
абрањена и
земљишта 

 

ације за ко
ија: 

БРО
ЗАХ

734
21.0

Сектор 
редне 

734
21.0

ија АД 734
18.0
628
18.0
доп
202
21.0
734
21.0

кументацион

у грађевинс
ат је уз држав
емањином ул
е обухвата з

ПРИКУПЉЕН

ОСТОЈЕЋЕ

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

руктурни уре
исина не с
орелејне, те
ланом на пос
е  изложене в
арочито елек
ића. За базн
у) дефинише
бјеката, и то
едност од 30м
растојањима
Базне ради
близини црк

ти у простор
атом заштит
лих живих б
ици постављ

зградња бил
планираној 

мплекс „Ста

ОЈ И ДАТУМ 
ХТЕВА 

4-04/3 од 
04.2020.год. 

4-04/2 од 
04.2020.год. 

4-04/4 од 
08.2020. год. 

8-04 од 
03.2020. год. 
пуна захтева:
29-04 од 
09.2020. год. 

4-04/1  од 
04.2020. год. 

ном делу пла

ском подручју
вни пут IБ ред
лицом, с др
ону Јавних 

НИХ УСЛОВ

Г СТАЊА 

ПЛЕКС 
ИЈА 

еђаји и спра
сме премаш
елевизијске, 
тојеће и план
визуре, те да
ктромагнетни
е радио ста
е се дозвољ
о: вредност 
м за стубове
а мањим од 
ио станице с
кава у радиј
у те им се  о
те животне с
ића. При то

љени на осн

ло каквих др
намени, зе

ара сточна 

БРОЈ И
ПРИСП

8Ј.1.0.0
112438/
19.05.20

217-589
27.04.20

А332-24
28.08.20
 
 
 
953-708
24.09.20
354/202
31.08.20

ана. 

у насеља Љу
да бр.28 (ма
руге стране. 
комуналних 

ВА 

аве 
ити 5м. Ан
радијске и 
ниране објект
а се одговар
им зрачењем
анице са ант
љена удаљен
висине стуб
е висине прек
горе наведе
са антенама
јусу од мини
омогућити  у
средине дока
оме се пост
нову и у скл

ругих објекат
мљиште се 

пијаца“ Љуб

И ДАТУМ 
ЕЋА 

.Д.09.14-
/1-2020 од 
020.год. 

94/20-1 од 
020. год. 

48663/1 од 
020. год. 

88/20-2 од 
020. год. 
0-1 од 

020.год. 

убовија, катас
агистрали пут
Постојећи п
служби и об
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тенски 
остале  
те, под 
рајућим 
м неће 
тенама 
ност од 
ба (без 
ко 30м. 
них, уз 
 се не 
имално 
услови  
аже да 
ојећим 
ладу с 

та сем 
може 

бовија, 

старске 
т Мали 
прилаз 
бјеката 



 

 

  

опремљ
недовољ
мерење
и потре
присутн
овим пл

Слик

 У
објекат 
усаглаш

 

 

 

 

Предметни 
љен одговар
љно уређен 
е и куповину 
ебе за тргови
ије и питање
ланом опреде

ке 4 и 5: Неиз

У непосредн
са комерциј

шава са посто

ПЛАН
 "С

простор, у 
рајућом пот
и без миним
стоке и бето
ином стоком
е њене опра
ељује за вар

Слике 2 и 3

зграђене пар

ном окружењ
јалном-посло
ојећим стање

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

постојећој н
ребном инф
мално потреб
онски плато з
м све мања, 
авданости. У 
ријантну наме

3: Постојећи

рцеле на који

њу локације
овном намен
ем, као и са д

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

намени, по п
фраструктуро
бних објекат
за истовар ст
сточна пија
том смислу
ену комерциј

  
и приступи п

  
има се плани

пијаце" 
е комплекса 
ном. Изград
денивелациј

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

просторном 
ом за потр
та и садржаја
токе). Како је
аца практичн
у локација оп
јалне делатн

планираном к

ира изградња

налази се 
ња комплекс
ама на терен

ПЛЕКС 
ИЈА 

капацитету 
ребе сточне
а (на локаци
е због смање
но и није у 
предељена з
ности. 

комплексу 

а комплекса 

парцела на
са на локац
ну.  

је одговара
е пијаце, а
ији само обје
ења сточног 
функцији, а 
за сточну пиј

"Старе сто

а којој је из
цији се разма
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ајући и 
али је 
екат за 
фонда 
све је 
ацу се 

 

 
очне 

грађен 
атра и 



 

 

 

 

 

 

 
 
плански
за насељ
Комерци
стања и
шире ок
 
коридор
обезбеђ
пијаце",
пута и п
инфраст
делатно
потенци
развоја 
јачања 
 
планом 
Комерци
целине 
 
 
  
  
  
 
  
 
економи
услужне
градских
 
 
  
  
 
 
 
 У
површин
са план

II 

Концепција 
их решења и
љено место 
ијални објек
и планерског
колине, дефи
Основни кон
ра за изградњ
ђивање дире
 безбедном 
постојећу гра
труктуром, у
ости у обухв
ијалне инвес
општине Љ
активности

Планска реш
дефинисан

ијални објек
издвајамо дв
- Зона 1 – Ко
- Зона 2 – Зо

- под
- под
- под

-Зона 3 - Шу

Планска реш
ичан, као по
е садржаје н
х средина, ка

Намена повр

ПОВРШИНЕ
Улични кор
нама. Саобр
ирање и про

1.1. КОНЦЕП

II 1.2. ОПИ

ПЛАН
 "С

уређења пр
и могућности
Љубовија („
кти и услуге
г задатка, а 
инисан је обу
нцепт уређењ
њу саобраћа
ектног прист
приступу пл
дску саобраћ
у сврху изг
вату Плана. 
ститоре, што
Љубовија, од

 локалног 
шења се у п
не целине и
кти и услуге 
ве зоне: 
омерцијални 
она инфрастр
дзона државн
дзона присту
дзона мрежа 
ме 

шења су про
одручје које 
на локацијам
ако у период

ршина је при

Е ЈАВНЕ НАМ
идори са с
раћајнице су 
ојектовање о

ПРАВИ

ПЦИЈА УРЕЂ
КАРАКТЕР

ИС НАМЕНЕ 

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

остора у Пл
има коришће
„Сл. лист опш
. Након изв
у складу са
ухват планск
ња предметн
ајница и њихо
тупа на јавн
ланираним с
ћајницу, као 
градње коме
Подручје пр
о би потенц
дносно коме
економског 
потпуности у
и зоне. Пла
са припадај

објекти и усл
руктурних об
ног пута, 
пних саобраћ
и објеката и

остор предв
унапређује 

ма на начин 
ду планирања

иказана на гр

МЕНЕ у окви
саобраћајним
планиране у
ове врсте ин

ИЛА УРЕЂЕЊ

II ПЛ

ЂЕЊА КАРА
РИСТИЧНИХ 

ПОВРШИНА

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

лану детаљн
ња површин
штине Љубо
вршене дета
а конкретним
ког документа
ног простора
овом имплем
ну површину
садржајима с
и  уређењу и
ерцијалних 
ипремити за
цијално дове
ерцијалних и

развоја п
уклапају у к
аном детаљ
јућом инфра

луге 
бјеката у окви

ћајница, 
нфраструкту

видела као м
животни ам
да не опте
а, тако и у пе

рафичком при

иру граница П
м површина
у свему прем
фраструктур

ЊА И ГРАЂ

ЛАНСКИ ДЕ

АКТЕРИСТИ
ЦЕЛИНА ОД

А И ОБЈЕКАТ

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

не регулациј
на у обухват
овија“, бр. 10
аљне анализ
м проблемим
а. 
а се заснива 
ментацијом с
у парцелама
с обзиром н
и опремању 
и других об
а „greenfield”
ело до дина
и услужних 
побољшањем
концепцију у
љне регулац
аструктуром 

иру које издв

уре (саобраћ

максимално 
мбијент јер 
рећују норм
ериоду експл

илогу 2: „Пла

ПДР, по наме
ама, са кол
ма условима
рних објеката

ЕЊА ПРОСТ

ЕО 

ИЧНИХ ГРАЂ
ДРЕЂЕНИХ 

ТА И МОГУЋ

ПЛЕКС 
ИЈА 

је се заснив
у Плана ген
/2014) – Пог
зе и валори
ма на локаци

на формира
са постојећи
а у комплек
а фрекфент
простора ком
бјеката за 
 инвестиције
амичнијег ек
делатности 
м пословне
уређења про
ије се план
мрежа и об

вајамо: 

ај, зелена, е

функционал
концентриш
ално функци
лоатације.  

ан намене по

ени чине: 
лским, пеша
 и стандарди
а уз обавезу

ТОРА 

ЂЕВИНСКИХ
ПЛАНОМ 

ЋИХ КОМПА

ва на дефин
ералне регу
главље – ТН
зације план
ији и саглед

ању нових ул
м урбаним т
ксу "Старе 
ност магист
муналном и д
потребе усл
е које би пр
кономског ра
у Љубовији
 инфрастру
остора и осн
нира Целин
бјеката, а у 

лектро...).  

лан, рациона
ше комерција
ионисање ур

овршина“. 

ачким и зе
има који су в
у испуњења у

Х ЗОНА ИЛИ 

АТИБИЛНИХ
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нисању 
улације 
Ц 10 – 
ираног 
давању 

личних 
ткивом, 
сточне 
ралног 
другом 
лужних 
ивукле 
аста и 
и ради 
уктуре.
новним 
а 1 – 
оквиру 

алан и 
алне и 
рбаних 

еленим 
важећи 
услова 



 

 

за прист
матрица
путем п
планирн
саобраћ

површин
су прист

У
детално
(услужн
условља
могућа 
површин
суседст
односно
негатив
делатно

 
 

Површи
намене 
ha 
2.97.29 

 
 

 
 

државни
Кремна-
стацион
од 8.0 м
приказа
меродав

од 16.10

које са 
јавног пу

II 1.3.

туп противпо
а се ослања
пут IБ реда
наој зони ком
ћај.  
Компатибилн
не и други о
тупне саобра

ПОВРШИНЕ
У оквиру г
ости, комерц
их) делатно
ава уникатна
је изградњ
не, мањих 
во (стамбен
о допринети 
не утицаје н
ости које про

Биланс пов

Постојећа 
ине јавне 

% 
69,69 

 

II 1.3.1. Саоб

Овим плано
им путем IБ 
- државна гр
нажи од км 4
метара и пр
на је графич
вног возила 

За потребе 
0.2020'. годин
• шири
• спољ
аспекта без
ута („ Сл.гла

. УРБАНИСТ
НА

ПЛАН
 "С

ожарног вози
а на постојећ
а бр.28 (маг
мерцијалних

не намене с
бјекти и повр
аћајнице, ел.

Е ОСТАЛИХ 
граница пла
ијални објект
ости, услуж
а или ограни

ња објеката 
спортских о
не зоне) у с
његовом виз
на животну с
изводе буку 

вршина у ок
Површин

намена пов
Површ
намена
ha 
1.29.32

браћајна инф

м је предвиђ
реда број 2

раница са Бо
43+250 са по
релазним кол
чким прилого
(камион са п

израде овог 
не којима тре
ине саобраћа
љни радијус и
збедности са
асник РС“, БР

ТИЧКИ И ДРУ
АМЕНЕ, САО

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

ила свим пла
ћу матрицу н
гистрали пу
 и услужних

су мреже и
ршине јавне
. енергија, во

НАМЕНА 
ана, површи
ти и услуге. 
жног занатст
ичена произв
намењених 

објеката и з
аобраћајном
зуелном ефе
средину, нис
и друга загађ

квиру ПДР-А
на обухвата П
вршина 
ине осталих 
а 

% 
2 30,31

фраструкту

ђена изградњ
28 Мали Зво
осном и Хер
лупречником
ловозом од 
ом број 4 „П
приколицом д

УП-а приба
еба испунити
ајних трака с
и ширину кру
аобраћаја м
Р.50/2011) 

УГИ УСЛОВ
ОБРАЋАЈНЕ 

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

нираним обј
насеља – по
т Мали Зво
х делатности

 објекти ин
 намене. Ми
одовод и кан

ину остале 
У овој зони ј
тва, произв
водња, мањи
за јавне с

зелене повр
м смислу, а 
екту. Делатн
су дозвољен
ђења и сл.).

А 
ПДР-а 

Површ
намен
ha 
2.09.6

ра 

ња кружне р
орник-Љубов
цеговином (г
м уписане кр
1 метар. Пр

Провера проп
димензија 18

вљени су ус
и следеће: 
срачунати пр
ужног тока п
орају да исп

И ЗА ИЗГРА
МРЕЖЕ И Д

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

ектима у зон
овезивање Н
орник - Љу
и, како за аут

фраструктур
инимални сте
ализација.  

намене чи
је могућа из
одног занат
их стовариш
службе, сао
ршине. Лока
визуелно се
ости у капац
не (индустри

Планиран
шине јавне 
не 

% 
60 49,13

раскрснице р
вија- Рогачиц
гранични пре
ружнице од 1
ровера проп
пусне моћи к
8.0 x 2.5 мета

слови од ЈП 

рема криви тр
ројектовати 
пуњавају пут

АДЊУ ПОВР
ДРУГЕ ИНФР

ПЛЕКС 
ИЈА 

ни. Саобраћа
Немањине ул
убовија) и о
томобилски, 

ре, паркинг 
епен комунал

ине комерци
градња комп
тства код 
шта грађевин
обраћајне и 
ација не мо
е мора укло
цитетима који
ија, мали про

4.26
на намена п

Повр
наме
ha 

3 2.17.

ради повезив
ца-Костојеви
елаз Котром
8 метара и 
усне моћи к
кружне раскр
ара).   

“Путеви Срб

рагова (ками
према Прав
тни објекти 

ШИНА И ОБ
РАСТРУКТУР

ајна 
лице са држ
омогућава п
тако и за те

површине, з
лне опремље

ијалне и ус
плекса терци
којег се до
нског материј

инфрастру
оже да опте
опити у окру
и имају било
оизводни по

6.61 10
површина 
ршине остал
ена 

% 
.01 50,8

вања компле
ћи-Ужице-Су
ман) са центр
ширином кол
кружне раскр
рснице“ прол

бије“ број 95

он са прикол
илнику о усл
и други еле

БЈЕКАТА ЈА
РЕ 
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жавним 
риступ 
еретни 

зелене 
ености 

служне 
ијалних 
одатно 
јала, а 
уктурне 
ерећује 
ужење, 
о какве 
огони и 

00% 

их 

87 

екса са 
ушица-
ром на 
ловоза 
рснице 
ласком  

3-7088 

лицом) 
ловима 
ементи 

ВНЕ 



 

 

утврђен

приколи
како би 

карактер
41/18 и 
локације
аспекта 
„Сл.гл.Р

обликов
брзина у

укључују

пречник

се диме

обухваћ
излива и
острва з

ван кол
условим
елемент

накупља

заштити

прикључ

предмет

основни
гледишт

коловоз

•  са 
ним према ме
•  за в
ицом) мора с
се обезбеди
• коло
• са п
ристике окру
95/18), уз пу
е и у свему 
безбедности

РС“, број 50/2
• обез
вања прикљу
у подручју кр
• раскр
ући и зоне из
• обав
• број 
ка уписане кр
• уколи
ензионише ка
• угао 
•  деф
ћено поред п
и елементи о
за каналисањ
•  при 
овоза,а у ск
ма које са а
ти јавног пут
• потр
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ом реону на
зовати у скл
ним енергет
ибутивног пр
ких услова).
10/0.4kV, при
дозволе, у с
доре других 
мовинско-пра

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

10kV (из 
а није евиде
је нанета в
редузећа; 
а самоноси
потрошача у
јавна расвет
ак канализа
овским сно

а бр.779/1 и
оде претодно

ет снабдевањ
уочено 

у познате, пр
ња. 

рађено је у с
у складу са У
ица“ (бр.8Ј.1
лу елабората

земних кабл
ећа, одговара
зно пре бил
имити и пре

ловског вод
зградње сао
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нираним еле
 о енергетиц
лизоване сам
гетских кабл
заштитним по
тходну сагла
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. Грађевинск
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лицима са

пoдзeмнe

индeкс зa
пaрцeлe 

индeкс из

грaђeвинс

удaљeнoс
и сусeдa 

крoвoви 

oдвoђeњe
aтмoсфeр

спрaтнoст

поткровљ

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

инвеститора
у, јавни пут. 
на површи
лна површин

ђевинске па
у јавне нам
а се не мо
и приступ п
 возилима је
пут IБ ред

не улице. Св
а посебним п

e eтaжe 

aузeтoсти 

згрaђeнoсти

скe линиje 

ст oд мeђa 

e 
рских вoдa 

т 

ље 

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

, које обавез

ина новофо
а није ограни

арцеле мор
мене миним
оже користи
противпожар
е намењена 
да, док је п
вим објектим
потребама.

Подземне 
дозвољава
У случаје
инвеститор
подземне 
површину 
објекта, 
подземних

Индекс за
делатности

2,4 

У графич
регулације
морају п
објеката. 

Утврђује се
5,0m која 
противпож
зонама спе

Прeпoручуj
рaвни oд н

Oдвoдњaвa
ниje дoзвoљ

Мaксимaлн
П+2+Пк.  

Максималн
се обавља
од технол
лимитиран
оправдана
савремени

Поткровља
1,60m. 

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

зно морају и

ормиране п
ичена.  

рају имати 
малне шири
ити за парк
ном возилу.
саобраћајни
приступ ауто
ма је неопход

етаже су 
а ниво подзе
евима када 
р примени п
етаже мог
на парцели
при чему 

х етажа остаје

аузетости з
и и услуга је 

ком прилог
е дефинисан
оштовати 

е минимална
може бит

арним усл
ецифичних те

уjу сe кoси к
ajвишe 40°.

aњe aтмoсф
љeнo прeкo с

нa спрaтнo

на светла ви
а делатност и
лошког про
на на 8m 
 одступа
их уређаја и о

а могу имати

ПЛЕКС 
ИЈА 

имати присту

парцеле је

директан 
ине 4,5 m.
кирање вози
. За приступ
ица која се на
омобилима 
дно обезбед

дозвољене 
мних вода. 
је то мо

посебне тех
гу да зауз
и од надзем

грађевинс
е у границам

за зону ко
максимално

гу План ни
е грађевинс
код изград

а удаљеност
ти додатно 
ловима и 
ехнологиија.

крoвoви, нaг

фeрских вoдa
сусeднe/их п

oст oбjeкaт

исина објека
или складиш
оцеса. Ста

али су 
ања због 
опреме. 

и надзидак ви

уп на, јавну 

е 7,0 ари,

приступ на
 Приступна
ила и мора
п комплексу
адовезује на
могућ и из

дити приступ

уколико то

огуће, када
хничке мере,
зимају већу
мних делова
ска линија
ма парцеле. 

мерцијалних
о 60%. 

ивелације и
ке линије се
дње нових

т од међа од
коригована
заштитним

  

ибa крoвних

a сa oбjeктa
пaрцeлa. 

тa je (Пo)

ата у којима
штима зависи
ндардно је
дозвољена

монтаже

исок највише
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aркирaњe 

рeђeњe 
лoбoдних 
oвршинa 

згрaдњa 
ругих 
бjeкaтa нa 
aрцeли 

oмoћни 
бjeкти 

грaђивaњe 
aрцeлa 

oсeбни 
слoви 

Објекти чија 
е изградња 
абрањена 

ПЛАН
 "С

Паркирањ
парцели и
једна под

Инвестит
рампи у с
може се 
паркирањ

У складу
поглављу
Паркирањ
власника
јавног пут
За нове 
минималн

Избор зе
инвестито
изведену 
уља. 

Могу се 
дефиниса

Пoмoћни 
пojeдинaч
мaксимaл

Свe пaрц
2,20m. O
Уколико н
отворима

Глaвнe ф
урбанисти
доставити
планове. 

Унутар о
поглављу
посебним
геолошки
делатнос
за које 
последиц

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

ње за све пла
изван површ
дземна етажа

ор има права
складу са тех
решити пр

ње у складу с

у са намено
у II 2.1. Општ
ње теретних
, а мора се
та. 
комплексе, 
но 20% повр

еленила и 
ора. Све ма
канализаци

градити и 
ане у поглављ

прoстoр см
чнoг oбjeктa 
лнe пoвршин

цeлe сe мoгу
Oгрaдe прeм
на суседној п
а, нова оград

фaсaдe oбjeк
ички пројек
и идејна реш

ове зоне не 
у „намена об
м условима 
и услови за 
ти одлагања
се процено
це на станова

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

аниране капа
шине јавног п
а за гаражира

а да паркира
хничким норм
реко механи
са нормативи

ом површина
та правила гр
х возила з
 обавити у 

обавезно је 
шине сваке п

партерно 
анипулативне
ону мрежу с

други објект
љу II 2.1. Оп

eстити у oкв
или кao зaсe
e 100 m2. 

у oгрaдити 
мa jaвним пo
парцели пост
да не може уг

кaтa дeфини
кат потребн
шења фасада

смеју се о
бјеката“. Заб
дефинисани
изградњу об
а отпада. За
ом утицаја 
ање у суседс

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

ацитете, обе
пута. По прав
ање возила.

ање унутар о
мативима. Па
ичких и хид
има и атестим

а број парки
рађења.  
зависи од 
склопу комп

формирање
парцеле и па

уређење м
е и колске 
са уграђеним

ти исте или
шта правила

виру призeм
eбни oбjeкaт 

oгрaдoм дo 
oвршинaмa 
тоји стамбен
грозити њихо

исaти прeмa
но је разра
а објеката на

бављати де
брањена је 
им поглавље
бјеката. У ов
абрањена је 
докаже да 
ству. 

ПЛЕКС 
ИЈА 

езбеђује се н
вилу, дозвољ

објекта реши
аркирање ун
драуличких 
ма произвођ

инг места је

појединачн
плекса, изва

е зелених п
аркинг са дрв

може бити 
површине м
м сепаратори

и компатиби
а грађења. 

мљa или пoд
нa пaрцeли, 

мaксимaлнe
су oбaвeзн

ни објекат са
ову инсолаци

 сaoбрaћajн
адити локац
а мишљење 

елатности на
изградња об
ем II 2.4. И
вој зони су з
изградња св
могу имати

а сопственој
љена је само

и преко косих
нутар објекта
система за
ача. 

е одређен у

их потреба
ан површине

површина на
воредом. 

по избору
морају имати
има масти и

илне намене

друмa свaкoг
изa глaвнoг,

e висинe oд
o прoзирнe.
а прозорским
ију. 

ицaмa. Кроз
цију, као и
Комисије за

апоменуте у
бјеката и по
Инжењерско-
забрањене и
вих објеката
и негативне
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д
з

Према ПГР 
ком рејону.
три речне те
и нивои ређа
ађени искљу
у средњој и н
На ободима
али, грубозр
алом. Наста
а и кречњака
Терен је све
чким парамет

онална огран

Терен је рав
Водозасиће
биланса и в
Водостајни 
значајно не
Терен је угр
Нестабилно

дни услови к

Израда хидр
не задовоља
Израда хидр
Израда сист
Нивелација т

изградње 

Хидротехнич
процењени р
тлу, директн
Хидротехнич
граде се са о
потребна су 
Растеретне 
заштита под
Нивелација 
претежно шљ
Објекти стан
детаљно утв
значајне сан

II 2.4. И

ПЛАН
 "С

за насељено
. Овај рејон 
ерасе, од ко
ају се од ста
учиво од шљ
ајмлађој тер
а заравни, н
рни угласти 
ли су осипањ
а, местимичн
естрано водо
трима, припа

ничења тере

ван, са падо
ење тла је ко
водостаја Дри
режим на р
равномеран;
рожен поплав
ости терена н

коришћења т

ротехнчких о
ава потребне
ротехничких о
ема фекалне
терена насип

чки објекти 
режим; објек
им темељењ
чки објекти р
оптималним 
детаљна ист
и црпне ста

дова или изди
терена нас
љунчаним ма
новања, ком
врђеним геот
нације темељ

ИНЖЕЊЕРСК

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

о место Љуб
захвата под

ојих је тера
ријих ка мла

љунка крупно
раси (Т1). 
на контакту 
одломци ст

њем и распа
но измешани
ом засићен, а
ада VII0 сеиз

на 

м према вод
онстантно, са
ине;  
рекама усмер
; 
вним таласо
нема, осим д

ерена 

објеката зашт
е услове; 
објеката регу
е канализаци
пањем ради 

заштите г
кти заштите у
њем, са овла
регулације к
нагибима до
траживања д
нице изводи
изање кота н
сипањем изв
атеријалом; 
уналних усл
техничким ус
љног тла;  

КО-ГЕОЛОШ

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

бовија предм
дручја десне
аса 1 хипсом
ађим, од обо
ог гранулата,

са брдским 
тена различ
адањем стен
х са еруптив
а изданске в
мичког интен

дотоку од 3-50
а осцилација

рен је на ве

м изазваним
дискретне ду

тите од попл

улације кишн
ије ради сани
заштите од 

раде се у 
у непосрдном
шном нивел
канализацио
о 3 %, а осла
дуж траса кол
иће се у шљ
нивелације; 
водиће се у

луга, индустр
словима за с

ШКИ УСЛОВИ

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

метни обухва
е обалске с
метријски на
да алувиона
, са нешто г

масивом, р
читог гранул
а брдског ма
вима децитск
воде су у фун
нзитета MSK

0; 
ма подземни

ртикални би

м нископроце
горочне пром

лавних вода

них вода; 
итације прос
подземних в

складу са 
м приобаљу 
ацијом;  
ног типа, фе
ањају се на д
лектора;  
унковитом тл

уз израду ка

рије, јавних и
сваки објекат

И ЗА ИЗГРА

ПЛЕКС 
ИЈА 

ат се налази
тране Дрине
ајнижа, најбл
а ка обали. Т
грубозрног пе

регистровани
лата, измеша
асива, углав
ке лаве. 
нкцији водос

K 64скале. 

их вода у фу

иланс, а прот

ентним водам
мене линије 

, уколико по

стора и згађе
вода. 

потенцијал
постављају 

екални коле
добро носиво

лу; обавезна

аналских др

и спортских 
т појединачн

АДЊУ ОБЈЕК

и у II инжењ
е. Геолошји,
лижа кориту
Терасни седи
еска и спора

и су пролув
ани са земљ
ном од карб

стаја Дрине. 

нкцији верти

тицај на рек

ма; 
тока Дрине. 

стојећа регу

ња; 

лима водото
се у шљунко

ктори и цев
о шљунковит

а је хидротех

ренажних си

објеката, гра
но; нису неоп

КАТА 
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Уколико
за изгра
2) се мо
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Локацијс
прикупљ
 
 
 
 
 
 
 

II 2.

Објекти сао
карактеристи
Објекти гроб
карактеристи
заравњеним
Депоније не 
тла и вода је
локације у 
формираних

За изградњу

Нема обаве
а на локацији

II3.1. Израда

ПДР је деф
намене. Пар
са законом. 

II3.2. Локаци

радњу објека
ње објеката 
ком прилогу н

о се главним 
адњу саобра
оже утврдит
е. 

II3.3. Издава

ски услови 
љену неопход

II 2.5. ЛОК

.6. ЛОКАЦИЈ

ПЛАН
 "С

браћајне ин
икама постељ
бља не могу
ика тла, где 
м ножицама п
могу бити п
е неминовна
брдском м

х издани подз

у објеката у о

езе расписив
и. 

а пројекта п

финисао пред
рцелација се

ије за израд

ата у овој з
условљава 
нанете орије

пројектом ут
аћајнице, Урб
и нова парц

ање локациј

се могу изд
дну техничку

КАЦИЈЕ ЗА К

ЈЕ ЗА КОЈЕ 

Н ДЕТАЉНЕ 
СТАРА СТОЧ

нфраструктур
љице;  
у се градити
је санација с
падина;  
планиране на
, а саниција 
масиву, у с
земних вода

овој зони је п

вања јавног 

репарцелац

длог нове п
е може радит

у Урбанисти

зони је потр
се обележа

ентационо. 

тврди да пла
банистичким
цела јавне на

јских услова

давати дире
у документац

КОЈЕ СЕ ОБ

СЕ ОБАВЕЗ
ИЛИ УРБАН

II 3. 

РЕГУЛАЦИЈ
ЧНА ПИЈАЦА

ре градиће 

и на овим те
скупа и нера

а овом терен
практично не
стенама сла
.  

отребна изр

архитектонс

ције и парце

парцелације 
ти у складу 

ичких пројек

ребна израд
авање на т

анирана регу
 пројектом з
амене тог де

а 

ектно на осн
цију. 

БАВЕЗНО РА

ЗНА РАСПИС
НИСТИЧКИХ 

СПРОВОЂЕ

ЈЕ ЗА КОМП
А" ЉУБОВИ

се на тлу с

еренима збо
ационална; гр

ну ни под ка
емогућа; за д
абе водопро

ада Урбанис

ско - урбани

лације 

са изменам
са правилим

ката 

да Урбанист
ерену подзе

улација уличн
за утврђивањ
ела саобраћ

нову ПДР за

АДИ УРБАНИ

СИВАЊА ЈА
КОНКУРСА

ЕЊЕ

ПЛЕКС 
ИЈА 

са квалитетн

ог неповољни
робља се мо

квим услови
депоније мор
опусне моћи

стичких проје

истичког конк

ма граница 
ма парцелац

тичких проје
емних инста

них коридора
ње јавне нам
ајнице, нов 

а површине 

ИСТИЧКИ ПР

АВНИХ АРХИ

ним 

их хидротех
орају планир

има; контами
рају се предв
и у којима 

еката. 

курса за изг

површина ја
ције овог пла

еката. Такођ
алација, јер 

а не буде до
мене (члан 60
облик и пов

јавне наме

РОЈЕКАТ 

ИТЕКТОНСК
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