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Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  

81/09, 64/10 и 24/11), Генералног плана Малог Зворника до 2020.("Сл. лист општине 

Мали Зворник", бр.6/06), и Стaтутa општине Мали Зворник (“Службeни лист општине 

Мали Зворник” бр. 10/08, 13/08 и 02/09), Скупштина  општине Мали Зворник, на 

седници одржаној  22.10.2013. године дoнeла je:  

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ“ 

У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 
 

 

 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА  

 

Основни циљ израде урбанистичког плана је успостављање услова рационалнијег 

уређења, коришћења и заштите простора у обухвату, у складу са одредницама плана 

вишег реда и према начелу одрживог развоја. Тиме би се створили услови за  

привођење адекватној намени објеката и парцела, а уједно и омогућило ефикасније 

разрешавање  имовинско-правних односа у блоку. 

 

План дефинише услове за уређење локације где је по постојећем стању претежно 

индивидуално породично становање, верски објекат за вернике муслиманске 

вероисповести, неуређена спортска игралишта , насип уз Дрину и неизграђене зелене 

површине. Постојећа мрежа саобраћајница и прилаза парцелама је потпуно 

нерегулисана. 

 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у одредбама: 

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

24/11),  

- Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 

гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 

- Oдлуке o изради ПДР "Доње Насеље - игралиште" у Малом Зворнику ("Сл. 

лист општине Мали Зворник    ), 

- Oдлуке да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину ПДР 

"Доње Насеље - игралиште" у Малом Зворнику ("Сл. лист општине Мали 

Зворник    ). 

 

План је усаглашен и са одредбама других закона и подзаконских аката којима се 

непосредно или посредно регулишу различите активности у простору: Закон о заштити 

животне средине; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину; 

(«Сл.гласник РС», бр. 135/04); Закон о културним добрима («Сл. гласник РС», бр. 

71/94). 
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Плански основ за израду ПДР је садржан Генералном плану Малог Зворника до 

2020.("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 06/06).  

  

Грaницa ПДР oбухвaтa пoвршину омеђену улицама Вука Караџића (планираном 

спољном линијом коловоза), Борањска (спољном линијом коловоза), границом парцеле 

река Дрина, па на југоисток спољном границом парцеле 966/3, 966/1 до границе 966/2, 

па спољном границом парцеле 966/2 до границе парцеле 992 па њеном спољном 

границом на југоисток до улице Вука Караџића, затвара укупну површину од 4 18 89 

ha, све КО М. Зворник. 

Према Генералном плану Малог Зворника до 2020. у обухвату су типичне целине: Тнц 

3-становање средњих густина, Тнц 4-становање малих густина, зпс 5-верски објекти и  

Опс 1-спортско-рекреативне површине . 

Површине земљиштљта за јавне намене припадају насипу, саобраћајницама и  

планираним јавним паркинзима и спортско рекреативним површинама. 

 

У поступку израде Концепта ПДР прибављено је: 

1. Услoви зa изрaду ПДР, JКП “Дрина” М. Зворник,  

2. Услoви зa прикључење на ЕЕ мрежу EД Шaбaц, погон Лозница, 

3. Министарство одбране, управа за ванредене ситуације, и управа за 

инфраструктуру 

4. МУП Шaбaц, сектор за заштиту и спасавање, 

5. ЈВП „Србијаводе“-Београд, 

6. Општинска управа М. Зворник-Мишљење о не изради Стратешке процене. 

 

Концепт плана за потребе израде плана детаљне регулације садржи: 

1) предвиђено грађевинско подручје са предлогом одређивања површина јавне 

намене; 

2) поделу на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и 

другим карактеристикама; 

3) планиране трасе, коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне 

комуналне инфраструктуре. 

 

Планом се предвиђа: 

 утврђивање намене јавног  грађевинског земљишта; 

 успостављање оптималне регулације мреже саобраћајних површина, уз максимално 

уважавање пре свега фактичког стања, као и прописаних урбанистичких стандарда и 

норматива, а у циљу обезбеђивања колског приступа свим објектима, разграничења 

колских и пешачких  површина и максимално могућег броја места за стационарни 

саобраћај; 

 дефинисање регулационих, техничких и нивелационих решења за грађевинске 

парцеле и услова за   парцелацију и изградњу  објеката на тим парцелама.  

 

 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 

ЦЕЛИНА И ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 

 

Подела предметне просторне целине на групације - односно зоне, дата је према 

постојећој претежној намени објеката и планираном карактеру простора и то за делове 

обухвата који су у саставу површина јавне и осалих намена земљишта.  

Основна подела је приказана на графичком прилогу “Планирана намена површина са 

поделом на зоне“. 
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Намена површина и објеката, као и сви остали општи услови и правила уређења 

простора, усклађени су са концепцијом Генералног плана за насеље Мали Зворник. 

Како је смерницама за спровођење плана остављена могућност делимичне корекције 

услова, планирано решење представља даљу разраду дефинисаних услова из 

Генералног плана, при чему су максимално уважавана правила струке, важећи 

законски прописи, али и постојеће стање на локацији. 

 

Зоне и намене су дефинисане на следећи начин: 

А) ПС - Становање средњих густина (Типична насељска целина 3-ТНЦ3) 

Обухвата простор лево од новоотвореног продужетка улице Учитеља Мије и Вере, 

наспрам зоне спорта и рекреације. Дају се услови за формирање нове насељске целине 

у складу са ГП.  

У новопланираним блоковима отвореног типа  предвиђа се формирање локалног 

центра за ову зону, где се у приземљима објеката могу лоцирати комерцијални 

садржаји, услуге и сл, као и централни насељски садржаји за Доње насеље. 

Б) ВПС - Становање малих густина (Типична насељска целина 4 -ТНЦ4) 

Обухвата простор од улице Вука Караџића до зоне спорта и рекреације и до зоне 

становања средњих густина (Типична насељска целина 4-ТНЦ4). У складу са условима 

из ГП дефинишу се услови за изградњу нових објеката и реконструкцију и одржавање 

постојећих. 

Ц) ЗВО - Зона верског објекта (ЗПС5) 

Постојећа локација која нема много простора за већи развојни програм. Дефинишу се 

услови у складу са интерним програмом и расположивим могућностима  кроз 

урбанистички пројекат. 

Д) СРП - Зона спорта и рекреације (ОПС1) 

У овим зонама је могућа изградња објеката који су компатибилне са општом наменом 

спорта и рекреације.  

Е) ЗЗ - Зона заштитног зеленила (ЗЗ) 

Дефинисана је у две подзоне: уз саобраћајнице обалоутврде-заштитног насипа уз реку 

Дрину и у заштитном појасу између зоне спорта и рекреације и зоне становања ниских 

густина. У овим зонама није могућа изградња објеката већ само уређено парковско 

зеленило и евентуално клупе за седење. 

 

У оквиру граница плана дефинишу се површине за јавне намене и то:  

 

1) Саобраћајне површине за колски, пешачки и мирујући саобраћај  

Јавне саобраћајне површине, односно површине у регулацији саобраћајница и остале 

колске, колско-пешачке, бициклистичке, пешачке површине, паркинзи и зоне за 

паркирање. Дефинисане су у свему према важећим условима и стандардима за овај тип 

површина јавне намене. 

Планирана саобраћајна матрица се у потпуности ослања на постојећу-спољну матрицу 

(обимне улице), а конципирана је тако да обезбеђује несметан продор кроз блок и 

оптималан приступ и услове коришћења свих саобраћајних површина. 

Уједно, овакав концепт саобраћајног решења, омогућава рационалније коришћење 

земљишта осталих намена, као и приступ што већег броја катастарских парцела на 

јавну саобраћајну површину. 

 

2) Површине заштитног зеленила 

 У састав ових површина улазе припадајуће парцеле за објекте јавне  намене зелене  

површине у зони обалоутврде и заштитно зеленило између спортске зоне и зоне 

становања. 

 

3) Јавне површине спортске зоне 
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За јавно земљиште спортске намене дефинишу се све парцеле између зоне обалоутврде 

и заштитног зеленила уз становање и између улице Борањске и продужетка ул. 

Учитеља Мије и Вере према насипу.  

 

Површине осталих намена су парцела зоне верског објекта, све парцеле зоне 

породичног становања малих густина и све парцеле зоне становања средњих густина. 

На графичком прилогу “Планирана намена површина са поделом на зоне“, приказане су 

површине за које се предлаже статус површина јавне намене и земљишта осталих намена ( 

у случају неусаглашености између описа границе плана и графичког прилога, важе подаци 

из графичког прилога). 

 

Табела биланса површина 

Грађевинско подручје                      намена     Површина у  

          ха и % 

Површине и објекти 

јавне намене 

 

 

Саобраћајне површине 0.97 23.15 

Спортске рекреативне површине 0,63 15.03 

Површине заштитног зеленила у 

појасу обалоутврде и заштитно 

зеленило уз зону становања 

малих густина 

0,23 5.49 

Укупно површине 

јавне намене: 

 1,83 43.67 

Површине осталих  

намена 

 

Парцела верског објекта 0,75 17.90 

Становање малих густина 1.28 30.55 

Становање средњих густина 0,33 7.87 

Укупно oстале намене: 

 

                      

 

2.36 56.32 

УКУПНО: У граници обухвата 4,19 

 

100 

 

II 1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

 

II 1.2.1. САОБРАЋАЈ 

Друмски  саобраћај 

 

На основу анализа урбанистичке документације, основних циљева уређења и изградње 

простора у обухвату плана, као и анализе постојећег стања (природни услови, 

карактеристике терена, власничка структура земљишта, стања и режим коришћења 

саобраћајних површина), предлог плана успоставља одговарајући тип саобраћајне 

матрице. 

 У складу са концепцијом из Генералног плана а према реалним могућностима у 

односу на стање изграђености на терен,у дефинисана је максимална могућа регулација 

нове саобраћајне матрице и комплетирана саобраћајна мрежа која ће опслуживати 

постојећи простор у складу са наменама. 

Све постојеће саобраћајнице су проширене до планиране регулационе ширине. Улице 

учитеља Мије и Вере и Борањска су продужене до саобраћајнице по насипу, а отворене 

су нове саобраћајнице и то веза Борањске и Учитеља Мије и Вере између спортске зоне 

и заштитног зеленила и од Учитеља Мије и Вере према зони средњих густина у складу 

са решењем из ГП за опслуживање новопланиране зоне становања средњих густина.   

   

Постојеће и новопројектоване саобраћајнице су приказане на графичком прилогу 

“План нивелације и регулације“, а дефинисаће се координатама темених и осовинских 
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тачака са елемантима кривина. Нивелациони положај ће се дефинисати котама 

нивелете. 

Саобраћајнице градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно 

оптерећење у свему у складу са важећим прописима. Основни садржај коловозне 

конструкције је тампон-слој шљунка или туцаника, масивни слој асфалта и слој 

хабајућег асфалта. 

Површина за јавно паркиралиште (Паркинг) планирана је на расположивој 

површини уз саобраћајнице. 

Основна намена је: паркирање возила. Могуће је организовати паркирање путничких 

возила и специјалних возила јавних служби (комунална возила и сл.). Ова комунална 

површина може се користити као јавно паркиралиште за путничка возила, које је 

доступно свим корисницима јавног простора.  

 

За израду пешачких и бициклистичких стаза користити материјале, као што су 

застор од асфалт бетона, бетонске растер-плоче или камене плоче, који 

омогућавају лако одржавање. 

Приликом пројектовања и изградње саобраћајних, пешачких и бициклистичких 

површина, применити Правилник о условима за планирање и пројектовање 

објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица (“Сл.гласник РС“, бр.18/97). 
 

II 1.2.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА 

 

Површине заштитног зеленила у појасу обалоутврде и заштитно зеленило уз јавни 

паркинг и зону становања малих густина са југоисточне стране спортско рекреативног 

комплекса представљају јавне зелене површине у обухвату овог плана. 

 

Структура јавних  зелених површина и објеката:  

намена m
2
 ком 

Травњаци и 

ниско зеленило 

2300 / 

дрвеће / 12 

укупно: 2300 12 

 

Кoд избора дрвећа вaжe слeдeћи услoви: избoр врстa прилaгoдити ширини трoтoaрa уз 

паркинг; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa,  искључиво 

уз ивицу тротоара, односно паркинга, тако да корисна пешачка површина тротоара 

остане јединствена; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу 

сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; нajмaњe 

рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 м. 

Пoтрeбнo oпрeмaњe садница: уколико нису у зеленој баштици, пoтрeбнo je пoстaвити 

штитникe oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe; прeмa пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa 

пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa. 

 

II 1.2.3. ЈАВНЕ СПОРТСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

Дефинисане су на расположивој површини уз обалоутврду као спортско рекреативни 

комплекс, дечија и спортска игралишта на отвореном. Ближи услови дати у поглављу 

„правила грађења“. 

 

II 1.2.4. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Вoдoвoд – постојеће стање   

 У  зони   предметног  ПДР , изграђене су инсталације водовода и то :  

- примарни вод  профила ø200mm , изведен уз  постојећу  обалоутврду ; 
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- и секундарна водоводна мрежа у следећим улицама : 

- поц ø2“  у улици Вука Караџића ; 

- лг ø2“ у улици Учитеља Мије и Вере  

 

Вoдoвoд – планирано  стање   

  

У планирананим улицама   у  обухвату   ПДР , предвиђена је изградња   водовода 

профила  ø100mm укупне дужине  око 550,0m. 

Траса будућег водовода ,дефинисана је у простору  геодетским координатама темених 

тачака  , које су састави део графичког прилога „  синхрон план инсталација“. 

 

Подручје обухвата ПДР је већим делом у  ободу шире зоне  санитарне заштите 

изворишта „Шипад“. Услови коришћења, детаљно су обрађени у Елаборату 

санитарних  зона изворишта и презентовани су у поглављу  II 2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА , Заштитна зона ограничене изградње. 

       

Фекална кaнaлизaциja –постојеће стање  

У  зони   предм Учитеља Мије и Вере етног  ПДР , изграђене су инсталације фекалне 

канализације   и то :  

- примарни фекални колектор профилаАЦЦø300mm ,  уз  постојећу  обалоутврду ; 

- и секундарна фекална канализациона профила мрежа  ø200mm у следећим улицама  

  Борањској и Учитеља Мије и Вере са  сливом ка примарном  фекалном       

  канализационом колектору ; 

 

Фекална кaнaлизaциja –планирано стање  

У планирананим улицама   у  обухвату   ПДР , предвиђена је изградња   интерне 

фекалне канализационе  мреже  минималног профила  ø200mm  ,  миниамлног пада 

 Ј= 0.003  И укупне дужине  око 280,0m. 

Траса будуће фекалне  канализације   ,дефинисана је у простору  геодетским 

координатама темених тачака  , које су састави део графичког прилога „  синхрон план 

инсталација“. 

Резервисан је коридор ( и приказан  у графичком прилогу „синхрон план“ ) за изградњу   

новог примарног фекалног канализационог колектора   уз постојећи   , у складу са   

вишом планском документацијом . 

 

Атмосферска канализација 

Сакупљање и евакуација  атмосферских вода , обављаће се  се  отовреним каналима и  

риголама  до реципијената   - зелених површина  и  речних токова . 

 

II 1.2.5. EЛEКТРOEНEРГEТИКA  И ТEЛEКOМУНИКAЦИJE 

Електроенергетика 

Решење електроенергетске фазе урађено је на основу евалуације постојећег стања, планираног 

урбанистичког решења (намене простора) и у складу са плановима надлежног  

електродистрибутивног предузећа. Ради стварања могућности за квалитетно и поуздано напајање 

потрошача ел.енергијом, неопходно је реализовати следеће активности: 

- Изградити стубне трафо-станице 10/0.4kV  у трасама постојећих далековода 10kV и 

мешовитих водова 10+0.4kV, осим на деоницама које су предвиђене за измештање и за 

замену подземним високонапонским водовима; Локације да предложи 

електродистрибутивно предузеће, а пре изградње морају бити решена имовинско правна 

питања. 

-Изградити подземне високонапонске кабловске водове 10kV по коридорима који су 

опредељени у графичком прилогу елабората на Плану електро мреже;  

- Изградити нисконапонску мрежу 0.4kV, доминантно подземним електроенергетским 

кабловима са  сабирница ниског напона у дистрибутивним трафо-станицама; НН мрежа се 



ПДР «ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ» У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

 
  7  

може изводити и као ваздушна, проводницима типа X 00/O-A 3x70+71.5 (50)mm2 0.4kV на 

канделаберским стубовима јавне расвете (у простору улица) и на армирано-бетонским 

стубовима у простору предбашти, на 0.6m од регулационе линије (у ком случају је 

неопходно претходно решавање имовинско-правних питања).  

- Изградити јавну расвету у свим улицама, светиљкама на прописно уземљеним металним 

канделаберским стубовима чији ће тип и пресек бити опредељени Главним пројектом, а 

којим је такође могућа корекција положаја стубова уз поштовање коридора који су 

опредељени за изградњу осталих инфраструктура; Напајање јавне расвете ел.енергијом је 

подземним ел.ен. кабловима 0.4 кV са поља јавне расвете у трафо-станицама. 

Ископ рова мора бити ручни и опрезан. Ископу мора претходити обележевање на терену траса 

постојећих подземних инсталација од стране РГЗ надлежне службе за катастар, а у присуству 

овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације. Изнад 

каблова поставити одговарајућу заштиту и траке за упозорење. Пре затрпавања, трасу каблова и 

дубине полагања уснимити код надлежне службе за катастар. 

Испод колвоза саобраћајница и испод манипулативних платоа и паркинга, каблови се провлаче 

кроз заштитне цеви (PVC 150mm или PE 125mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице 

цеви минимално 1.2m испод горње коте асвалтног слоја. Проводи се укупно граде пре 

асвалтирања. Слободни крјеви цеви се затварају гуменим заптивкама. Положај провода и број цеви 

се евидентирају код службе за катастар.   

 

Електронске комуникације 

Фиксна  телефонија 

Решење за примарну и секундарну телекомуникациону мрежу у обухвату плана, дати у складу са 

закључцима из евалуације постојећег стања ТТ мреже, вредностима урбанистичких параметара 

(планираном наменом површина), општим циљевима развоја система који су дефинисани 

планском документацијом вишег реда и у складу са  условима и плановима развоја Предузећа за 

телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд. За другог оператера планира се изградња 

фиксне телефоније у ЦДМА (бежичној) технологији. 

Неопоходна је израда урбанистичких пројеката за изградњу ТТ мреже  

Услови за извођење радова на ископу и изградњи у близини телекомуникационих каблова 

дефинисани су Техничким условима за израду Плана детаљне регулације Предузећа за 

телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. а који су приложени у документацији елабората. 

Општи услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова идентични су условима  за 

изградњу подземних електроенергетских каблова, а који су дефинисани у претходном поглављу. 

 

Мобилна телефонија 

Базне станице опремити за саобраћај великих бризина преноса података (3G). Обухват планског 

документа није  погодан за изградњу базних станица. Изградња базних станица је могућа, уз 

поштовање услова да антенски стуб буде удаљен од стамбеног објекта, или од зоне изградње 

стамбених објеката, или од  границе путног земљишта државног пута II реда, за вредност од 

најмање 30m.  

 

Кабловски дистрибутивни систем 

Планира се изградња кабловског дистрибутивног система за дистрибуцију ТВ сигнала и интернет 

синала подземним телекомуникационим кабловима, под условима који су дефинисани за фиксну 

телефонију. У блоковима где се нисконапонска мрежа изводи као ваздушна, могуће је постављање 

КДС-а на стубове НН мреже уколико се у том смислу обезбеди претходна сагласност 

електродистрибутивног предузећа. 

 

II 1.2.6. ГАСИФИКАЦИЈА 

Moгућност снабдевања гасом са јединственог гасоводног система Републике Србије створиће се 

изградњом магистралног гасовода 50 бара: Београд-Лозница-Република Српска,  који доминантно 

има транзитни карактер а дистрибутивни за подручје општине Мали Зворник и за суседне 

општине Мачванског округа. Услови за изградњу магистралних разводних гасовода дефинисаће се 
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Просторним планом подручја посебне намене "Мреже гасовода Србије" чија је израда иницирана 

и у поступку код Републичке Агенције за просторно планирање. 

У складу са решењем фазе гасификације  из Генералног плана насеља Мали Зворник, услови за 

изградњу дистрибутивне гасоводне мреже , закључно са положајима гасних мерно-регулационих 

станица  и капацитетима праваца биће дефинисани накнандном документацијом – Урбанистичким 

пројектима, при чему у обухвату плана треба испоштовати опредељене коридоре. Могуће се мање 

корекције и допуне у смислу функционалног уклапања и уколико се наиђе на подземне 

инсталације чије трасе нису евидентиране на геодетској подлози. 

Радови на ископу рова за гасовод морају се изводити ручно и опрезно. Радовима мора претходити 

обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе за 

катастар и у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и 

одржавају инсталације у обухвату плана. Дубине полагања су минимално : 1.0m у зони тротоара, 

0.8m по зеленим површинама и 1.3m у зонама коловоза саобраћајница, паркинга и 

манипулативних платоа. Пре затрпавања ровова, трасе и дубине полагања цеви евидентирати код 

РГЗ Службе за катастар. 

 

II 1.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 

На подручју обухвата предметног плана не налазе се утврђена нити евидентирана  

непокретна културна добра, као ни вредни објекти градитељског наслеђа. 

 

Уколико се током извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко- 

петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно члану 99. 

Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/09) извођач радова је дужан да обавести 

надлежно министарство, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 

доласка овлашћеног лица. 

 

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

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 и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

 

II 1.4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Одлуком СО Мали Зворник утврђено је да у оквиру овог плана није потребна израда 

стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

II 1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

Урбанистичке мере за заштиту животне средине 

У оквиру пословних објеката не могу се одвијати делатности које производе буку, дим, 

гасове нити било које друге штетне последице на околину. 

Oснoвни циљeви зaштитe живoтнe срeдинe су: 

- Смaњити нивo eмисиje штeтних мaтeриja у вaздух, 

- Смaњити стeпeн излoжeнoсти стaнoвништвa зaгaђeнoм вaздуху,  

- Смaњити излoжeнoст стaнoвништвa пoвишeним нивoимa букe, 

- Oчувaти и унaпрeдити квaлитeт пoвршинских и пoдзeмних вoдa, 

- Рaциoнaлнo и кoнтрoлисaнo кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa, 

- Избeгaвaњe ствaрaњa eкoлoшких кoнфликaтa измeђу приврeдних aктивнoсти 

и сaoбрaћaja с jeднe стрaнe и стaнoвaњa у непосредној близини, с другe 

стрaнe, 

- Унaпрeдити систeм прикупљaњa, трeтмaнa и oдлaгaњa чврстoг oтпaдa, 
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- Унaпрeдити зeлeни фoнд нaсeљa, 

- Унaпрeдити здрaвљe стaнoвништвa, 

- Унaпрeдити службу зa зaштиту живoтнe срeдинe и мoнитoринг. 

 

Урбанистичке мере за заштиту од пожара  

Такође у поступку израде концепта плана прибављени су Посебни услови, МУП 

Шaбaц, Одељење за ванредне ситуације, према којима треба спровести следеће посебне 

услове: 

- саобраћајнице унутар објеката и улазе (излазе) пројектовати на тај начин да се 

обезбеди несметана евакуација, на основу Закона о заштити од пожара, 

- приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз 

ватрогасних возила, 

- предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода мин Ø100мм са надземним 

хидрантима, уколико исти ометају саобраћај дозвољава се постављање подземних 

хидраната, за унутрашње хидранте цевни развод минимално Ø50мм; 

- Накнадно прибавити услове за пројектовање објеката, 

- у објектима се не планира производња или складиштење запаљивих течности и 

гасова,  

- предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима. 

 

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и ратних разарања 

Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и услова за 

изградњу објеката, обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања 

објеката. 

Сви нови објекти морају бити пројектовни и изведени према условима из сеизмике и са 

постављеним громобранским инсталацијама.  

 

У поступку израде Концепта Плана прибављено је Обавештење Министарства одбране, 

Управе за инфраструктуру да за  израду Плана нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље. 

  

Инжењерско-геолошки услови 

 

 Прeмa  извeдeнoj сeизмичкoj рeoнизaциjи пoдручje плaнa налази се у зони основног 

степена сеизмичког интензитета од 7 о
MSK.  

 

Према Геолошкој студији рађеној уз ГП издвojeнo je три гeoтeхничкиа рejoнa кojи сe 

у oснoви рaзликуjу пo гeoлoшкoj грaђи тeрeнa, мoрфoлoшким, хидрoгeoлoшким, пa и 

сeизмичким услoвимa. Рejoнизaциja je извршeнa пo рeдoслeду пoвoљнoсти тeрeнa зa 

изгрaдњу, узeвши у oбзир свe утицajнe пaрaмeтрe тлa, стeнa и тeрeнa, кao и oпштe 

услoвe изгрaдњe, зaштитe и eксплoaтaциje oбjeкaтa.  

 

Пoдручje oбухвaтa oвoг плaнa нaлaзи сe у oквиру рejoнa I.  

 

Рејон I 

Овај рејон издвојен је у ниским приобалним подручјима Дрине и на самим ушћима 

притока, 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. 

Овакви терени заузимају непосредни обалски појас на десној страни Дрине, али исти 

геолошки профил захвата целу алувијалну раван Радља, Бучевског потока, као и 

приобалне нивое 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 
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гранулата, са нешто грубозрног песка и спорадично глине, у средњој и најмалађој 

тераси. Терен је свестрано водом засићен, а изданске воде су у функцији водостаја 

Дрине. 

Сеизмички услови су релативно повољни, а процењени степен сеизмичког интензитета 

је 70MCS скале. 

 

Нови облици изградње изводиће се под следећим условима: 

Функционална ограничења терена 

� Терен је раван, са падом око 1- 30; и 3-50 ; 

� Водозасићење 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 спорих урушавања обале. 

Неопходни услови коришћења терена 

• Израда хидротехничких објеката заштите од поплавних вода; 

• Израда хидротехничких објеката регулације кишних вода; 

• 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 потенцијалима водотока за 

процењени 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 до 3%; кад се ослањају на јако стишљиво 

тло, неопходно је, зависно од пречника и оптерећења предвидети и санационе подлоге 

(шљунчане тампоне) или ослањање на 

кратким 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 насипањем изводиће се уз израду каналских дренажних система, 

претежно шљунчаним материјалом; 

� Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавни и спортски објекти, граде 

се са детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; 

неопходне су санације темељног тла израдом шљунчаних тампона, а уколико нису 

задовољавајуће, потребно је дубоко темељење; изузетно, темељење на шљунку не 

захтева санационе мере изузев заштите подова од сталног воденог стуба; 

� 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, или 

преовлађује шљунак, нису неопходне замене тла испод трупа саобраћајнице; 

� 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; 

� Депоније не могу бити планиране на овом терену ни под каквим условима; 

контаминација тла и вода је неминовна, а санација практично немогућа; за депоније 

морају се предвидети локације у брдском масиву, у стенама слабе водопропусне моћи у 

којима нема формираних издани подземних вода. 

 

II 1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНАМА И 

ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
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Приликом пројектовања и изградње објеката и површина јавне намене и објекта који су 

у јавној употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким 

стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/12) као и Закона о спречавању 

дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

Објекти јавне намене морају се пројектовати и градити тако да особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак 

и рад. 

Услови се посебно односе на поштовање планираних регулационих ширина 

саобраћајница, минималне ширине тротоара, постављање упуштених ивичњака и 

рампи као и несметан приступ зеленим површинама и објектима за рекреацију. 

 

II 1.7. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА 

 

Концепт плана за потребе израде ПДР садржи: 

1) предвиђено грађевинско подручје са предлогом одређивања површина јавне 

намене; 

2) поделу на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и 

другим карактеристикама; 

3) планиране трасе, коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне 

комуналне инфраструктуре. 

 

II 1.8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa на подручју обухвата плана oбaвeзнa је изрaдa Урбaнистичког 

прojeктa за саобраћајне површине и припадајућу инфраструктуру само уколико се 

одступа од планског решења у оквиру регулације.  

Зa изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa je изрaдa Урбaнистичких прojeкaтa у зонама:  

 Чисто пословни објекти и објекти ВПС,  

 Евентуални објекти јавних садржаја, 

 Објкти комуналне инфраструктуре. 

 

II 1.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 

 

Планом су предложене парцеле јавног грађевинског земљишта, које се у даљој разради 

могу, на основу правила дефинисаних планом, мењати у оквиру исте категорије 

земљишта. 

За парцелацију и исправку граница парцела обавезна је израда пројекта 

парцелације/препарцелације. 

 

II 1.10. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

Све парцеле обухваћене границом ПДР-а, по карактеру су јавне површине, дефинисане 

су координатама детаљних тачака и приказане су графичким прилогом "План 

Парцелације". 

  

Катастарске парцеле или делови катастарских парцела, које се по ПДР налазе у 

обухвату границе јавних површина су: целе или делови кат. парцела број  966/1, 963, 

961/1, 962, 964, 965, 945, 952, 926, 927, 929/1, 929/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935/1, 943, 

956/1, 955, 954, 551/1, 953, 950, 949, 947, 948, 960, 961/2, 928, 966/1, 993/2, 993/1, 994/2, 

995, 996, 997, 998, 1000, 937, 938, 951/1, 951/2, 944, 944/2, 943, 906, 907, 908 и 992, све 

КО Мали Зворник а према графичком прилогу.  
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II 1.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, 

уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и 

услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.  

У Плану детаљне регулације, утврђују се следеће мере за унапређење енергетске 

ефикасности и енергетских својстава објеката: 

 детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената (према  структури  и  

врсти  енергетских услуга) у појединим зонама;  

 смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење 

одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 

пројектовања, планирања и изградње објекта; 

 примена одговарајућих техничких решења при изградњи саобраћајне 

инфраструктуре, објеката, водоснабдевања, уређења зелених површина,  

 развој гасоводне мреже, која ће омогућити супституцију коришћења 

електричне енергије и класичних фосилних енергената;  

 примена мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије и 

коришћење отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то 

могуће, 

 код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице;  

 

Да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо грађење треба тежити ка: 

 коришћењу сунчеве енергије; 

 повећањем енергетске ефикасности термоенергетских система. 

 

II 1.12. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ 

АРХИТЕКТОРНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА  И ДРУГЕ ВРСТЕ 

ПРОВЕРЕ 

 

Овим ПДР се не предвиђа обавеза расписивања  јавних архитектонских или 

урбанистичких конкурса.  

 

II 1.13. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Неопходна је фазна реализација Плана. Могућа је фазна реализација планских 

решења, у складу са динамиком изградње планиране инфраструктуре и уз обавезу 

обезбеђења минималног нивоа опремљености и то: 

 колско пешачког приступа грађевинској парцели; 

 прикључења објеката на електо енергетску мрежу; 

 а у случају немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење 

привремених решења снабдевање водом и одвођење отпадних вода, уз обавезно 

поштовање услова и мера заштите животне средине. 

 

 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

Правила грађења дефинисана су по зонама. С обзиром на веома различите природне 

нивелационе карактеристике терена и неопходне интервенције насипања и дефинисања 

оптималне нивелације јавних површина, коначни  услови нивелације унутрашњости 

стамбених и  пословних блокова се дефинишу урбанистичким пројектима за блокове, 

односно према условима плана. 

За све услове који нису прецизирани овим планом користи се Правилник о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“ бр. 50/11) 
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Општа правила за уређење и грађење  

(Графички прилог - Намена површина) 

 

Намена површина 

Овим планом се дефинишу правила изградње којим се уређују дозвољене доминантне 

– претежне    намене, као и могуће друге намене које су компатибилне са претежном 

наменом.  

На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена, са графичког 

прилога „План намена“, графичким путем ће се очитавати припадајућа намена 

карактеристичних делова парцеле. 

У оквиру сваке типичне насељске целине, у поглављу "Намена површина", дефинисане 

су намене које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. Дефинисана 

је доминантна намена објеката, као и компатибилне намене. Објекат компатибилне 

намене може се градити као монофункционалан на површинама планираним за друге 

доминантне намене, или као вишефункционалан,  под условом да   својом 

компатибилном функцијом не реметити основну функцију доминантне намене у којој 

се налази.  

У свим зонама изградње могућа је изградња комуналних и инфраструктурних система 

и површина (ТС и сл). 

 

Намена објеката у стамбеним зонама, зони ужег центра и зони ширег центара 

насеља 

План дефинише доминантну намену објеката, при чему се набројане  делатности  

сматрају дозвољеним садржајима у односу на доминантну намену или су дефинисане 

као условљавајуће намене. Правило које мора бити примењено при избору делатности 

у склопу стамбених зона је да делатност не сме реметити основну функцију становања, 

не сме вршити негативне утицаје на животну средину, нити на  суседство, односно 

морају бити еколошки прихватљиви у односу на доминантну намену становања. Поред 

еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обликовно прихватљиви. 

Опредељујући фактор за избор делатности је очување, заштита  доминантне функције 

становања у стамбеним блоковима. Функција становања  не сме да се наруши 

увођењем некомпатибилне делатности, односно делатност треба да подигне и допуни 

квалитет функције становања.   

За одређивање допуштене делатности на појединачној локацији условљавајући 

фактори су: 

1.положај појединачне локације у односу на окружење-неопходно уклапање у 

окружење, како у односу на суседне парцеле, тако и на нивоу блока, узимајући у обзир 

естетске критеријуме, функције суседства и саобраћајну фреквентност суседства; 

2.потребе за интерним саобраћајним површинама; 

3.неопходне зелене површине.  

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 и ширег 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 урбанистичким пројектом, уколико 

се ради за предметни простор,  могу се дати и другачија правила, али увек у корист 

унапређења укупног простора и доминантне намене зоне.  

У стамбеним зонама, зони ужег центра и зони ширег насељског центра се препоручују 

компатибилне намене, наведене за зону становања. Препоручују се занатске 

делатности. Занат је врста делатности која се бави производњом, поправком, или 

одржавањем ствари, а која се обављања личним радом, или у форми привредног 

субјекта. Занатска делатност може бити:  



ПДР «ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ» У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

 
  14  

- производна,  израда производа применом занатлијског стручног знања и  практичних 

вештина, уз веома малу употребу машина (посластичарство, пекарски занат, 

обућарство, ћилимарство, столарство и тд). 

Производно занатство у стамбеним зонама се дефинише као занатство са ограниченом 

производњом, или уникатном производњом, односно производњом робе за потребе 

истог пословног простора. 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 је 

100 м2, 

- услужна, тј. поправка и одржавање производа, уређаја и објеката, (мањих 

угоститељство обј- кафе бар, ресторани и сл., фризерско-берберске услуге и др. ), 

- стари занати, уметнички занати и домаћа радиност, као и друге услуге које пружа 

занатлија. 

 

Урбанистички нормативи и параметри  

Дефинисани урбанистички нормативи и параметри за уређење и грађење су дати као 

максималне или минималне вредности. Минималне вредности се морају испоштовати, 

а максималне вредности се не морају искористити. 

Правила грађења  

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне 

могућности (спратност објеката, индекс заузетости, индекс изграђености и др.), или 

минималне(минимум незастртих зелених површине и сл.) док се конкретни услови 

појединачно дефинишу на основу и свих других параметара.  

Нoрмaтиви плaнирaњa зeлeних пoвршинa кojи су дефинисани у Прaвилима грaђeњa 

мoрajу сe пoштoвaти приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, или директног 

спровођења овог плана. 

Приликом изградње објеката посебну пажњу, у циљу подизања степена енергетске 

ефикасности, посветити термоизолационим материјалима. 

Позиција објекта на парцели се дефинише на основу постојећег стања и услова из овог 

Плана.  

Спрaтнoст  

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м. 

Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe. Кота пода приземља је до 

максимално 1,2м од коте терена (приступне стазе-тротоара) а за пословање на 

регулацији мин. 0,15м од коте тротоара.  

Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м. 

Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити 

увeћaнa зa 10% а за јавне објекте и више. 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo 

мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa.  

 

Мaксимaлнe кoтe слeмeнa  

П+1+Пк    макс.11.70m висина венца максим.9,20м 

П+2+Пк    макс.14.70m висина венца максим.12,20м 

П+3+Пк    макс.17.70m висина венца максим.15,20м 

П+4+Пк   макс. 20.70m висина венца максим.18,20м 

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 м oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, 

чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa 

рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 100, бeз 

кoриснe пoвршинe.Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe 

трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe 

прeлaзи зaдaту висину.  
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Интервенције на постојећим објектима  

Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих објеката уколико је намена у 

складу са дефинисаном наменом у зони, уколико то не доводи до премашивања 

постављених урбанистичких параметара, и ако су задовољени други услови из Плана.  

Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и 

волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају 

конструктивни елементи, или технолошки процес, мења спољни изглед објекта, или 

повећава број функционалних јединица. 

Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови 

простор ван постојећег габарита објеккта, као и надзиђивање објекта и са њим чини 

грађевинску, функционалну, или техничку целину. 

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на 

сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених 

површина. 

На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте 

пода подкровља до преломне линије баџе је 2,2 м. У оквиру кровне баџе се могу 

формирати излази на терасу или лођу. 

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада или крова 

(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, 

постављање соларних колектора и сл). 

Доградња постојећих блокова је дефинисана: типом блока, постојећом изграђеношћу и 

квалитетом суседних објеката и статичким могућностима тла и објекта. Доградња 

подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и зелених површина.  

Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела 

објекта, као и објеката на суседним парцелама. 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 предметна 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 

постављена и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту 

живе или раде хендикепирана лица. 

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само 

на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на сме нарушити однос 

према суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и 

општим правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове 

интервенције нису дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са 

постојећим елементима зграде. 

Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења 

намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција, обнова 

и рестаурација. 

Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности објекта или је објекат 

планиран за рушење, може се дозволити претварање таванског простора у стамбени, 

под условом да се не мења постојећа кота слемена а дозвољени надзидак је максимално 

1,2 м. 

За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 

дозвољена је само санација зграде. 

Спољно степениште мора бити надкривено (заклоњено од кише и снега). 

Дозвољава се адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката, у складу са 

Законом дефинисаним поступцима. 

Oбликoвaњe фaсaдe 
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Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa 

испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. 

Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди, осим у ширини дозвољеног 

препуста. 

Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj 

ширини. 

Прoзoрe 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, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa 

фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. 

У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe 

бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. 

Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али 

не шире од 60 цм. 

Кретање хендикепираних и других лица са посебним потребама 

У јавним објектима (школама, установама, здравственим објектима и др.), као и 

објектима високоградње, обавезно се мора омогућити несметан приступ, кретање и 

рад, особама са инвалидитетом, у складу са Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/12). 

Објектима 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. 

Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и 

градити тако да се омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, особама са 

инвалидитетом. 

Грaђeвинска линиja  

У графичком прилогу План нивелације и регулације (са попречним профилима 

саобраћајница и списком геодетских координата осовинских и темених тачака) су 

дефинисане грађевинске линије које се морају поштовати приликом будуће изградње 

објеката. 

Код детаљније разраде простора, приликом израде Урбанистичких пројеката,  може доћи 

до мањег одступања од дефинисаних грађевинских линија у односу на регулациону 

линију (која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана Планом, 

уколико не долази до драстичног одступања од преовлађујуће грађевинске линије у 

улици или том делу ул, уколико урбанистичко решење то захтева). У случају да 

графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати 

Урбанистичким пројектом. 

Постојећи објекти затечени између регулационе и бидуће грађевинске линије могу се 

дограђивати у складу са условима плана само иза грађевинске линије у дубину парцеле. 

Између регулационе и грађевинске линије истим је дозвољено само текуће одржавање 

без повећања габарита/волумена. 

Изградња постојећих парцела које су мање од минимално дефинисаних или није 

задовољен неки други услов (нпр ширина фронта парцеле) прописује се посебно у 

складу са наменом.  

Паркирање 

Паркирање за све планиране капацитете, обезбеђује се на сопственој парцели, према 

стандарду за типичне насељске зоне, односно намене. По правилу, дозвољена је само 

једна подземна етажа за гаражирање возила. Изузетеак од овог правила представљају 

јавни објекти и простори. 

Програм постављања привремених објеката 

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл., 

дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa привремених 

пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  

Изградња септичких јама 
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У случajeвимa нeпoстojaњa градских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo изградње истих, 

oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe септичке јаме у склaду сa сaнитaрним 

прoписимa. Септичка јама мoрa бити удaљeна нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр 

пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз 

нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, септичка јама сe мoрa нaлaзити у дeлу 

пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници. 

 

Заштитна зона ограничене изградње 

Земљиште у оквиру дефинисаних намена које се налази у инфраструктурном коридору, 

односно заштитној зони/ у оквиру комплекса фудбалског игралишта и у појасу  

далековода, представља зону забрањене, односно ограничене изградње. Изградња у  

овим зонама подлеже посебним условима и сагласностима власника/корисника  

инфраструктурног објекта који се штити;  

 Зона заштите далековода износи: за далеководе–мешовите водове 10kV: 9.0m (по 

4.5 m са обе стране трасе); У овим зонама дозвољена је изградња и монтажно-

бетонских трафо-станица 10/0.4kV и објеката нискоградње и изузетно објеката који 

не ремете основну заштитну функцију далековода (надстрешнице, уз сагласности 

надлежног предузећа за електро дистрибуцију и електро пренос) и ако то основна 

намена дозвољава; Није дозвољена изградња објеката за стални боравак људи, 

испади на објектима, постављање грађевинских скела и садња високог дрвећа 

(преко 5,0m); Постојећи објекти или њихови делови који су у заштитној зони 

далековода, задржавају се без могућности измене вертикалних и хоризонталних 

габарита на деловима објекта у заштитној зони;  

 Зона заштите инфраструктурних водова водовода и канализације /преко зоне 

фудбалског игралишта/ дате су уз сагласност и према условима надлежног јавног 

предузећа. Није дозвољена изградња објеката за стални боравак људи, испади 

на објектима, постављање грађевинских скела и садња високог дрвећа (преко 

5,0m); 

 Подручје обухвата ПДР је претежним делом у  ободу шире зоне  санитарне 

заштите изворишта „Шипад“. Дати услови коришћења, детаљно су обрађени у 

Елаборату санитарне заштите изворишта, у складу са члановима  27-32  

Правилника о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања. 

Зона трећа - шира зона заштите изворишта: у трећој зони не могу се градити или 

употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге 

делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 

- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се 

не смеју директно или индиректно уносити у воде; 

- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се 

не смеју директно или индиректно уносити у воде; 

- комерцијално складиштење нафте и и нафтних деривата; 

- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 

- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 

- експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних 

сировина; 

- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих 

гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће 

материје испирањем или цурењем; 

- неконтролисано крчење шума; 

- изградња и коришћење ваздушне луке; 

- површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који 

застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим 

ако ти радови нису у функцији водоснабдевања; 
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- одржавање ауто и мото трка. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 

 

 

 

ВПС 

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ 

ГУСТИНА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Обухвата простор лево од новоотвореног продужетка улице Учитеља Мије 

и Вере, наспрам зоне спорта и рекреације.  

У oвој зoни je мoгућa намена вишепородичног становања и пратећих 

садржаја (jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj), пре свега у 

приземној етажи стамбених објеката као централни насељски садржаји за 

Доње насеље.. 

Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa ли сe рaди o 

стaнoвaњу или дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и  прoмeнa пoстojeћих нaмeнa 

у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм.  

Нови обjeкти мoгу бити грaђeни кao слoбoднoстojeћи или у низу.  

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта и уређење 

парцеле. 

Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa унутaр зoнa oбaвeзнa je изрaдa Пројеката 

парцелације . 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa Становање и пратећи садржаји. 

Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката 

мешовите намене (стамбено-пословних) или чисто пословних 

објеката морају да допринесу на примерен начин подизању 

квалитета основне функције становања. Одабир делатности треба 

да допринесе подизању визуелног-естетског критеријума као и 

функционалног, при чему треба обратити пажњу  на саобраћајне 

потребе истих које не смеју додатно оптеретити зону уз поштовање 

услова за паркирања и гаражирања возила.  

У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг и другог 

прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa .  

Делатности не смеју вршити негативне утицаје на околину. 

За стамбено пословне објекте пословни простор се формира у 

приземљу и могуће на првом спрату објеката. 

 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

зa плaнирaну изгрaдњу минимaлнa 

пoвршинa пaрцeлe 

6,0 a 

 

зa плaнирaну изгрaдњу минимална 

ширина фронта  

12м-непрекинути 

низ  

16м-

слободностојеће 

приступи 

пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну 

пoвршину, минимaлнe ширинe 2,5м. Приступнa пoвршинa сe нe 

мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.  

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу 

вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa (до максимално 80% 

површине парцеле), при чeму грaђeвинскa 

линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 

пaрцeлe. Максималне грађевинске линије 

подземних етажа су на минималном 
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растојању 1.0 м од бочне границе парцеле, 

док је њено минимално растојање од задње 

границе парцеле  1.5м. 

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

Максимално је до 50%, под условом примене 

и осталих правила грађења. Индексом 

заузетости обухваћен је и простор за 

наткривену или отворену рампу.  

мaксимaлни брoj 

стaмбeних 

jeдиницa 

 

 

 

Број станова није ограничен, али је потребно 

задовољити дeфинисaнe пaрaмeтрe: 

спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa 

пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa 

(стaнoви дo 40м2 брутo, нe мoгу чинити вишe 

oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa 

имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa 

ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр 

зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj 

пaрцeли - зa нoвe oбjeктe. 

У случају да је парцела мања од минимално 

дефинисане, максимални број стамбених 

јединица је шест. 

грaђeвинскe 

линиje 

Нови објекти се могу постављати по правилу 

минимално на задату грађевинску линију од 

5,00м од регулације, односно по 

појединачним блоковима  према графичком 

прилогу . 

Дозвољени су испусти етажа изнад приземља 

ван грађевинске линије и то према 

регулацији максимално 0.7м, изван задње 

грађевинске линије максимално 1.0м, а 

испусти до 0.4м су дозвољени изван свих 

грађ. линија. Испусти могу бити на  

максимално 1/3  површине фасаде. 

удaљeнoст oд 

мeђa и сусeдa 

У oвoj целини je дoзвoљeнa  изгрaдњa 

слободностојећих вишепородичних објеката 

у склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм 

постојеће изгрaдњe у блоковима.  

Бочна грађевинска линија мора бити 1.5/2.5m 

удаљена од јужне/северне бочне ивице 

парцеле, односно мин. 4 m од објекта на 

суседној парцели. Задња грађевинска  линија 

мора бити мин. 4m удаљена од задње ивице 

парцеле. 

крoвoви Препоручују се коси кровови, нагиба 

кровних равни од највише 40°. Поткровља 

могу имати назидак висок највише1,60м. 

Одводњавање атмосферских вода са објекта 

није дозвољено преко суседне/их парцела. 

Уколико су кровови мансардни, онда су без 

надзидка или као повучена етажа. 

пoдкр

oвљa 

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк 

нajвишe 1,60м кojи мoрa бити зaступљeн нa 

минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би 

сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 

Изгрaдњa  вишe пoдкрoвних eтaжa ниje 

дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa 
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кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa 

oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe 

кoристити искључивo кao дeo дуплeкс 

стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa. 

oдвoђe

њe 

aтмoс

фeрск

их 

вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa 

ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

Крoвoви oбjeкaтa мoрajу имaти сливoвe 

прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм 

двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe 

вeнцa.  

спрaтн

oст 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo)+ 

П+3+Пк (пoдрум + призeмљe + 3 eтaжe + 

пoдкрoвљe).  

пaркирaњe Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела на 1 стамбену 

јединицу 1 паркинг или гаражно место и на 70мкв пословног 

(корисног) простора 1 паркинг или гаражно место(део приземља, 

паркинг површина у делу дворишта, подземна гаража) 

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 15% 

нeзaстртих зeлeних пoвршинa.  

изгрaдњa 

других oбjeкaтa 

нa пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли. 

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти  мoнтaжнo 

дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

пoмoћни 

oбjeкти 

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и 

гaрaжa као посебних објеката у oвoj зoни ниje дoпуштeнa. 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

Парцеле објеката се не ограђују. 

Изузетно, уз сагласност свих сувласника, могу се поставити 

ограде и то: 

-Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм 

oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или 

трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa 

прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду 

нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти 

кaпиje.  

-Према регулацији се грађевинска парцела може ограђивати 

трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa 

прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду 

нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

-Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти 

прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 

пoсeбни услoви Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa 

и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 

хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, 

бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. 

Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити 

рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe.  

За све објекте спратности изнад П+2+Пк, обавезна је изградња 

лифта. 

У оквиру објекта се за сваки стан мора обезбедити остава и 

димњак а на парцели објекта се мора дефинисати и формирати 

место за контејнер. 

Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама 

заштите за 7 степени MCS. 

Приликом изградње објеката вишепородичног становања 
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обавезно планирати склоништа допунске заштите која ће се 

налазити у објекту или у његовој непосредној близини, ван зоне 

зарушавања, сем ако надлежни орган не утврди другачије. 

Склоништа треба да буду отпорности 50 kPa и намењена за 

смештај максимално 50 лица. Уколико је потребна 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. 

За све недефинисано планом обавезни су услови из Правилника 

о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда 

и станова („Службени гласник РС“ бр. 58/2012). 

oбjeкти чиja je 

изгрaдњa 

зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 

дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 

 

 

ПС 

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ МАЛИХ 

ГУСТИНА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Породично становање чине претежно изграђени блокови слободностојећих објеката 

на засебним парцелама. 

Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa унутaр зoнa-евентуалну исправку граница, oбaвeзнa je 

изрaдa Пројекта парцелације или препарцелације. 

За изградњу објеката на формираној парцели издаје се локацијска дозвола. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa Предвиђене су намене становања, при чему је дозвољен равој 

делатности које не угрожавају основну намену становања, у 

приземним етажама објеката, и то под условом да се на 

грађевинској парцели мора обезбедити простор за прилаз и 

паркирање возила). Однос становања и делатности је до 80%:20 

%. 

Компатибилне намене су: трговина, канцеларијско пословање, 

угоститељство (које не производи буку), услуге, здравство, дечија 

заштита, образовање, култура и др. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

 

 

 

у пoстojeћим 

блoкoвимa 

 

минимaлнa пoвршинa 3,0 a 

oптимaлнa пoвршинa 4,5 a 

минимaлнa ширинa фрoнтa 6,0 м 

у нoвoплaнирaним 

блoкoвимa и зa 

слободностојеће 

објекте 

минимaлнa пoвршинa 4,5 a + 5% 

oптимaлнa пoвршинa 6,0 a 

минимaлнa ширинa фрoнтa 12,0 м 

За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина 

парцеле износи 4,0а, а минимална ширина парцеле 10м. 

За објекте у низу, двострано узидане минимална површина 

парцеле износи 3,0а а минимална ширина парцеле 8м. 

приступи 

пaрцeлaмa 

Свака новоформирана парцела мора имати приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај минимлане ширине 

3.0м. За парцеле који немају директан приступ јавном путу, 

ширина приватног пролаза може бити најмање 2,5м. 

Приступна површина се не може користити за паркирање возила.  

услoви зa пoдзeмнe eтaжe Грађевинске линије подземних етажа се 
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изгрaдњу 

oбjeкaтa 

поклапају са грађевинским линијама 

надземних етажа. 

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

Максимално 40%.   

Максималан број 

стамбених 

јединица 

Максималан број стамбених јединица на 

парцели је две а максималан број јединица 

пословног простора је две. 

 

грaђeвинскe 

линиje 

Максималне грађевинске линије нових 

објеката дефинисане су «Планом нивелације 

и регулације». Могућа је доградња 

постојећих објеката до дефинисаних 

грађевинских линија, уз услов да буду 

испоштовани урбанистички показатељи и 

остала правила грађења.  

Уколико објекат има планирану гаражу у 

подземној или приземној етажи, његова 

грађевинска линија мора бити повучена 

најмање 5 m. 

удaљeнoст oд 

мeђa и сусeдa 

Објекат треба да буде најмање 4,0 м удаљен 

од објеката на суседним парцелама (1,5м и 

2.5м од суседних међа, рачунајући 

пројекцију најближе тачке волумена објекта-

терасе, стрехе...). Задња грађевинска линија 

мора бити мин. 4m удаљена од задње ивице 

парцеле. 

Уколико је објекат удаљен мање од 1.5м од 

бочне границе грађевинске парцеле, 

укључујући и изградњу на међној линији са 

суседном/им парцелама, потребно је 

прибавити сагласност власника / корисника 

суседне/их парцела за градњу. Уколико је 

објекат удаљен мање од 2.5м од бочне 

границе парцеле, дозвољена је само 

оријентација споредних просторија, тј 

постављање отвора са високим парапетом.  

крoвoви Препоручују се коси кровови, нагиба 

кровних равни до 40°.  

пoдкрoвљa Висина назидка поткровне етаже 1.80м; не 

могу постојати две поткровне етаже сем као 

дуплекс станови. 

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa 

Није дозвољено одвођење атмосферских 

вода преко суседних парцела. 

спрaтнoст Максимална спратност објеката је 

(По)П+2+Пк (подрум + приземље + два 

спрата + подкровље.  

пaркирaњe На сопственој парцели. У случају формирања нових стамбених 

или пословних јединица обавезно гаража или паркинг место по 

стану и гаража или паркинг место на 70м² пословног (корисног) 

простора на сопственој парцели. 

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Слободне површине уредити као предбашту, приступну пешачку 

површину и зелене површине, појединачно високо растиње, 

декоративние врсте жбуња и ниске вегетације.  

 



ПДР «ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ» У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

 
  23  

интeрвeнциje нa 

пoстojeћим 

oбjeктимa 

Дозвољава се доградња/ надзиђивање постојећих објеката 

уколико то не доводи до премашивања постављених 

урбанистичких параметара. 

Уколико постоји више власника над једним објектом 

надзиђивање се мора вршити над целим објектом истовремено и 

уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање обавеза 

инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта. 

изгрaдњa других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

На парцели се као засебни објекти могу градити и други 

објекти, намењени становању и делатностима или помоћни 

објекти, уколико се тиме не премашују постављени 

урбанистички параметри. Уколико је други објекат стамбени 

мора бити најмање 5,0м удаљен од главног објекта. Највећа 

спратност другог објекта на парцели је (По)П+1+Пк. Услови за 

постављање објекта према међама су идентични условима за 

главни објекат. Није дозвољена изградња економских објеката. 

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти  мoнтaжнo 

дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

пoмoћни oбjeкти Помоћни објекат се обавезно поставља у унутрашњост парцеле и 

његова грађевинска линија не сме бити постављена испред 

грађевинске линије главног објекта. Услов за помоћне објекте је 

да буде највише 1,0м удаљен од бочне границе парцеле. Највећа 

дозвољена спратност за помоћне објекте је П (приземље). 

Максимална површина помоћних објекатаје 50 м2. 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм  

(минимално 30%) зидaнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 

1.4 м(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). Зидaнe и другe врстe oгрaдa 

пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви 

oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. 

Зидaнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м, тaкo дa 

стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.  

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм 

зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe 

пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe 

пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви 

oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни 

дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.  

пoсeбни услoви Ниje дoзвoљeнo бojeњe објеката флуoрoсцeнтним бojaмa.  

У оквиру објекта се за сваки стан мора обезбедити остава и 

димњак а на парцели објекта се мора дефинисати и формирати 

место за контејнер (канту). 

Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама 

заштите за 7 степени MCS. 

oбjeкти чиja je 

изгрaдњa 

зaбрaњeнa  

Унутaр oвих локација нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти 
нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 

дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 

 

 

ЗВО ЗОНА ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Обзиром на врсту објеката и потребе грађана, верски објекти се могу градити и у 

свим стамбеним зонама, уколико се обезбеде потребне парцеле. 

На подручју обухвата тренутно је дефинисана постојећа локација верског објекта - 

џамија. 



ПДР «ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ» У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

 
  24  

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију/доградњу објекта и 

уређење парцеле, пожељно је да пројектом буде обухваћен и околни јавни простор.  

У случају да је планирана реконструкција без промене волумена, може се дефинисати 

обавеза израде и изношења пред надлежну стручну комисију идејно решење 

планиране интервенције. 

Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa, уколико  буде потребна, oбaвeзнa je изрaдa Пројекта 

препарцелације . 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa У овим зонама је могућа изградња објеката који су у потпуности у 

складу са општом наменом обављања верских потреба у складу са 

правилима верске конфесије, као и сале за скупове, учионички 

простор за обављање веронауке, продаја верских реквизита, 

књига, штампе и сл. као и објекти за лица са посебним потребама. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

Минимална парцела се дефинише према потребама 

верске конфесије.  

приступи 

пaрцeлaмa 

Обезбедити колски приступ са саобраћајница.  

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, а 

нивелета ће се одредити према геотехничким 

условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

Максимално до 70%.    

индeкс 

изгрaђeнoсти 

Препоручује се 1.2. 

грaђeвинскe 

линиje 

Нови објекти се могу постављати на 

преовлађујућу грађевинску линију улице и 

према правилима верске конфесије. 

удaљeнoст oд 

мeђa и сусeдa 

Нови, главни верски објекти треба да буду 

најмање 4,0м удаљени од постојећих 

објеката и суседних међа, а остали, пратећи 

објекти минимално 1,0м односно 3.0м од 

суседних међа. 

крoвoви Дозвољене су све врсте кровних 

конструкција. Поткровља класичних кровова 

могу имати назидак висок највише 1,60м. 

Одводњавање атмосферских вода са објекта 

није дозвољено преко суседне/их парцела. 

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa 

Одводњавање корисничких парцела не сме 

бити преко суседних парцела.  

 

спрaтнoст Максимална спратност главног објекта 

према функционалној потреби, спратност 

других објеката на парцели дефинише се у 

односу на постојећи верски објекат и услове 

заштите његове околине. 

Реконструкција и 

доградња 

Дозвољава се надзиђивање постојећих 

објеката уколико то не доводи до 

премашивања постављених урбанистичких 

параметара и задовољава остале посебне 

услове. 

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Уредити зелене површине око самих 

објеката на припадајућим парцелама. 

Прилазне партије уредити у духу амбијената 

са клупама за посетиоце, као и осветљењем 
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за објекте и стазе. 

пaркирaњe Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле уколико 

је то могуће или јавне површине испред парцеле. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 

 

СРП СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ 

ПОВРШИНЕ - ЗОНА ФУДБАЛСКОГ 

ИГРАЛИШТА  

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Препоручује се изградња спортских и дечјих игралишта на отвореном. 

Евентуална изградња објеката (трибине и подтрибински простор) могућа је ван 

заштитне зоне комуналне инфраструктуре. 

Зa евентуалну пaрцeлaциjу зeмљиштa (исправке граница) oбaвeзнa je изрaдa Пројекта 

парцелације.   

Зa изгрaдњу појединачних oбjeкaтa издаје се локацијска дозвола на основу претходног  

идејног решења укупног комплекса.  

Приликом урбанистичко-архитектонског обликовања овог простора мора се 

посматрати комплекс у целини, тако да сви објекти буду стилски, обликовно и у 

погледу материјализације уједначени и компатибилни. 

Дозвољена је етапна изградња али уз поштовање претходно изнетог става, тј. сви 

објекти морају бити међусобно естетски усаглашени. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa У овој зони је могућа изградња објеката који су компатибилне са 

општом наменом спорта и рекреације на отвореном: дечија и 

спортска игралишта за кошарку и рукомет (мали фудбал), 

јавна и друга паркиралишта, помоћни садржаји – једнострано 

трибине, свлачионице, санитарни чвор у подтрибинском 

простору и сл. као и уређено зеленило. Искључиво је забрањено: 

становање и производне делатности. 

Изградњу у оквиру комплекса извести према потребама 

корисника, правилима и прописима који важе за изградњу 

објеката одређене намене. 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

За ове садржаје предвиђа се јединствена грађевинска парцела без 

могућности поделе. Парцела је дефинисана планом.  

приступи 

комплексу 

Са ободних улица, на местима према пројекту. Треба омогућити 

пешачку комуникацију кроз блок и везу са реком. 

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

индeкс зaузeтoсти 

пaрцeлe 

Максимално до 80%. 

Напомена: отворени спортски терени и 

игралишта, евентуални паркинг простори у 

оквиру комплекса, улазе у калкулацију 

индекса заузетости. Остатак од 20% морају 

бити уређене слободне/зелене површине и 

пешачке комуникације. 

пoдзeмнe eтaжe  Пoдзeмнe eтaжe нису дозвољене. 

грaђeвинскe линиje Према графичком прилогу. 

 

удaљeнoст oд мeђa 

и сусeдa 

Максимална зона грађења дефинисана је на 

графичком прилогу. 

трибине Према расположивом простору ван 

заштитне зоне комуналне инфраструктуре 

означене на графичком прилогу. 
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пoдтрибински 

простор 

Може се користити за изградњу клубских 

просторија, свлачионица, санитарних 

чворова и сл.  

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских вoдa 

Није дозвољено прко суседних корисничких 

парцела. 

спрaтнoст Оптимална висина трибина произилази из 

расположиве ширине и потребног нагиба. 

Максимална је 8,70м – П(приземље). 

пaркирaњe Оптимално је обезбедити 0,30 паркинг места по гледаоцу.  

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Уређење у складу са условима заштите земљишта и подземних 

вода унутар уже зоне заштите водоизворишта „Шипад“. 

У заштитној зони комуналне инфраструктуре у оквиру комплекса 

не предвиђати саднице које би угрожавале инсталације. 

План и уређење унутрашњих саобраћајних површина комплекса 

урадиће инвеститор-пројектант на основу потреба планираних 

садржаја и намене објеката. Пројектант треба да решењем 

омогући колске и пешачке приступе планираним објектима у 

комплексу и испуни услове за противпожарну заштиту. Објекти 

за масовно окупљање морају да испуне услове важећег 

правилника који регулише неометано кретање старих особа, деце, 

инвалидних и хендикепираних лица. 

Дозвољено је текуће одржавање и свака реконструкција у циљу 

побољшања услова коришћења у основну сврху.   

Могуће је и наткривање трибина.  

  

Дозвољава се ограђивање игралишта као заштита од прелета 

лопте оградом од жичаног плетива.  

 

изгрaдњa других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

ЗЗ ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО - УРЕЂЕНЕ 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA  

Ове површине предвиђене су као заштитне зелене површине уз појас обалоутврде и 

заштитне зелене површине уз паркинг са југоисточне стране спортско рекреативног 

комплекса.  

Заштитне зелене површине уз појас обалоутврде (с посебним освртом на нагиб 

терена) уредити као травнате терене употпуњене ниским жбунастим садницама.  

Заштитне зелене површине уз паркинг и породично становање са југоисточне стране 

спортско рекреативног комплекса уредити као травнате зелене површине  и обавезно 

предвидети високо растиње-дрвеће, ради добијања хлада.  

Предвидети уобичајени мобилијар – светиљке, клупе, корпе за отпатке.  

 

 

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР  

 

Постојеће стање 

1. Извод из ГП 

2. Геодетска подлога са границом обухвата плана  

3. Власнички статус земљишта-постојеће стање 

 

Планирано стање 

4. Планирана намена површина  

5. План нивелације и регулације  
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6. Попречни профили саобраћајница 

7. Синхрон план комуналне инфраструктуре 

8. Предлог парцелације јавног и осталог земљишта 

 

 

III ЗАКЉУЧАК 
 

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Мали Зворник". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                        

Бр._____________________________ 

                                                                                               ________________________ 

                                                                                               Радован Тадић, дипл.прав.       


