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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), Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) 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 

„ИГРАЛИШТЕ“ У САКАРУ 
 

 

 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА  

 
 

Основни циљ израде урбанистичког плана је утврђивањe јавног интереса и парцела 

намењених јавном коришћењу и услова за изградњу објеката на осталом грађевинском 

земљишту, односно, услова за уређење рекреативног дела насеља у складу са 

доминантим наменама спорта и рекреације и регулисање јавног саобраћаја и остале 

инфраструктуре, чиме би се омогућило ефикасно решавање имовинско-правних односа 

на локацији. 

 

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 "Игралиште" у Сакару («Сл. лист општине Мали Зворник»    ),  

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

"Игралиште" у Сакару ("Сл. лист општине Мали Зворник“ бр.         ). 

 

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). 

 

Плански основ за израду ПДР је садржан у  Просторном плану општине Мали 

Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.  8/12).  

 

 

Грaницa ПДР oбухвaтa су целе кат. парцеле број 395/1, 620/2, 60, 59/2, 59/1, 59/3, 61/2, 

61/3 и делови кат. парцела број 81/1 и 620/1, све КО Сакар, а према графичком прилогу. 

Укупна површина у обухвату плана је око 3 21 71 ха. 
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У оквиру граница плана дефинишу се парцеле за јавне намене и то:  

 

1) Саобраћајне површине за колски, пешачки и мирујући саобраћај и 

Јавне саобраћајне површине, односно површине у регулацији саобраћајница и 

остале саобраћајне површине, паркинзи или зоне за паркирање, дефинисане су у 

свему према важећим условима и стандардима за овај тип површина јавне 

намене. 

Дефинише се структура магистралне саобраћајнице која на овом потесу у 

складу са планом општег уређења за насеље Сакар функционише као насељска 

аобраћајница. 

 

2) Површине заштитног зеленила 

 У састав ових површина улазе припадајуће парцеле за јавне  намене зелене 

површине у зони саобраћајнице, као део путног земљишта. 

 

3) Јавне површине спортско рекреативне зоне 

За јавно земљиште спортско рекреативне зоне дефинишу се све парцеле између 

саобраћајнице и Дрине: мини спортско игралиште, плажа приступни плато. 

4) Водене површине потока и реке Дрина  

 

Парцеле осталих намена не дефинишу се у обухвату плана. 

 

У поступку израде концепта плана прибављени су услови и подаци од: 

1. JКП “Дрина” М. Зворник,  

2. EД Шaбaц, погон Лозница, пословница Мали Зворник, 

3. МУП Шaбaц, одсек за заштиту и спасавање, 

4. Електропривреда Србије, ПД Дринско-Лимске ХЕ, 

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.  
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II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНСКИМ 

ДОКУМЕНТОМ 

 
Циљ израде урбанистичког плана је утврђивање правила грађења и правила уређења на 

предметној локацији, у складу са донетом  Одлуком о приступању изради плана и 

усвојеним Концептом плана.  

Концепт програма плана израђен је у складу са тада важећим ПОУ Сакар и према 

приложеном графичком и текстуалном изводу из плана у обухвату су типичне целине, 

Тнц 1-зона насељског центра ( централни садржаји, туристичка зона и спортско 

рекреативна зона) и Опс 2-водене површине као и саобраћајне површине магистралне 

саобраћајнице, и регулисање имовинског и планског статуса према фактичком стању 

исте. 

Просторним планом општине Мали Зворник уважено је решење из ПОУ Сакар (кроз 

Шему насеља Сакар, где је према графичком прилогу извода из ПП, ТЦ13- спортско 

рекреативне површине, а ТЦ19- приобаље и водене површине), те је усвојени Концепт 

ПДР-а у складу са важећом планском документацијом вишег реда. 

 

ПДР-ом је предвиђено: 

1) Саобраћајне површине за колски, пешачки и мирујући саобраћај  

2) Површине заштитног зеленила јавне намене 

3) Јавне површине спортско рекреативне зоне  

4) Водене површине реке Дрина  

 

Парцеле осталих намена не дефинишу се у обухвату плана. 
 

Основна намена површина и подела на зоне је приказана у графичком делу елабората, 

графички прилог: „Планирана намена површина са поделом на зоне.“  

 

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

 

1) Саобраћајне површине за колски, пешачки и мирујући саобраћај  

Јавне саобраћајне површине, односно површине у регулацији саобраћајница и 

остале саобраћајне површине, паркинзи или зоне за паркирање, дефинисане су у 

свему према важећим условима и стандардима за овај тип површина јавне 

намене. 

Дефинише се структура магистралне саобраћајнице  односно Државног пута 

која на овом потесу у складу са Просторним планом, односно Шематским 

решењем за насеље Сакар функционише као насељска саобраћајница. 

 

2) Површине заштитног зеленила 

 У састав ових површина улазе припадајуће парцеле јавне  намене зелене 

површине у зони саобраћајнице. 

 

3) Јавне површине спортско рекреативне зоне 
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За јавно земљиште спортско рекреативне зоне дефинишу се све парцеле између 

саобраћајнице и Дрине, мини игралиште, плажа као и приступни плато. 

 

4) Водене површине реке Дрина  

Преостали делови парцела по дефинисању решења тј воде купалишта, заједно 

са  воденом површином потока Чече чију је десну страну обале до плаже 

потребно обложити каменом.  

Парцеле осталих намена не дефинишу се у обухвату плана. 
 

Табела биланса површина:  
Грађевинско подручје Намена Површина 

%                  ха 

 

Површине и 

објекти 

јавне 

намене 

 

Путно земљиште Саобраћајнице 8.71 0.29 

Заштитно зеленило у 

зони саобраћајница 

 3.60 0.12 

Спортско рекреативна 

зона 

Мини спортско 

игралиште 

 5.70 0.19 

Плажа  7.20 0.24 

Приступни плато  2.70 0.09 

Водене површине 71.17 2.37 

Укупно површине јавне 

намене и обухвата: 

 

 

 

100 

 

3.33 

 

 

II 1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 

И ДРУГЕ 

 

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

природне нивелационе карактеристике терена и неопходне интервенције насипања и 

дефинисања оптималне нивелације јавних површина, али и постојећи ниво 

уређености,  услови нивелације се дефинишу планом. 

 

 

II 1.2.1. САОБРАЋАЈ 
Друмски  саобраћај 

 

Постојеће саобраћајне површине чине део државног пута првог реда 

(магистралне саобраћајнице) Мали Зворник –Љубовија који се третира као 

улица у насељу, са тротоаром са једне стране-према Дрини, и делови 

прикључних насељских улица са друге стране државног пута (магистрале). 

 

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. 

Раније урађеним (Септембра 2007.) Ситуационим планом за изградњу 

кабловске јавне расвете и пешачке стазе у сеоском насељу Сакар, 

обуваћено је постављање подземних ниско-напонских каблова, и изградња 

уличне јавне расвете и пешачке стазе на предметној деониоци кроз насеље 

Сакар. 
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У складу са концепцијом из Просторног плана и поменутим Ситуационим 

планом за изградњу кабловске јавне расвете и пешачке стазе у сеоском насељу 

Сакар, а према реалним могућностима у односу на стање изграђености на 

терену, дефинисана је оптимална регулација нове саобраћајне матрице и 

комплетирана саобраћајна мрежа која ће опслуживати постојећи простор у 

складу са наменама. 

   

 Постојеће и новопројектоване саобраћајнице су приказане на графичком 

прилогу “План нивелације и регулације“, а дефинисне су координатама темених 

и осовинских тачака са елементима 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 општински пут. 

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 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). 

 

 

 

II 1.2.2. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ САОБРАЋАЈНИЦА 

               (ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО) 

 
Структура јавних  зелених површина и објеката у оквиру саобраћајница 

намена m
2
, ком 

Травњаци и 

ниско зеленило 

1200 

дрвеће Мин. 2 

укупно:  

 

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

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; прeдвидeти сaдњу 

шкoлoвaних сaдницa (висинa сaдницa 3.5 м, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2.5 м и 

прснoг прeчникa нajмaњe 10 цм); нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 м. 
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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. МИНИ СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ 

 

Већ постојеће игралиште за кошарку тј миниспортове задржава се уз услов  

обавезног безбедносног ограђивања (против прелета лопте). Плато игралишта је 

у завршној обради – асфалт. 
 

 МИНИ СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ  

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Игралиште је посебна постојећа рекреативна оаза у појасу између државног пута, 

реке Дрине и насеља, оформљене као кошаркашко игралиште. 

Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa oбaвeзнa je изрaдa Пројекта парцелације.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa Отворени терен-игралиште, мање економично игралиште. 
 

прaвилa 

пaрцeлaциje 

За овај садржаје предвиђена је јединствена грађевинска 

парцела без могућности поделе. Парцела је дефинисане 

планом. 

приступи 

пaрцeлaмa 

Са приступног платоа. 

 

услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe / 

индeкс 

зaузeтoсти 

пaрцeлe 

Постојећи, или за преуређење оптимално 

до 20%. 

грaђeвинскe 

линиje 

Према графичком прилогу. 

удaљeнoст oд 

мeђa и сусeдa 

Постојећа. 

терен Терен је отвореног типа класичних 

димензија (кошарка). 

 

oдвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa 

Према природним реципијентима. 

опрема Није дозвољена изградња других објеката 

сем игралишта. Може се предвидети 

осветљење са висином светиљке мин 10м, 

на подужним странама. 

пaркирaњe Потребно је обезбедити 4пм по игралишту за нормалну 

употребу (без гледалаца). Паркинг места обезбедити у оквиру 

регулације саобаћаја.  

урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

Ван игралишта предвидети затрављене површине. 

 

Игралишта оградити транспарентном заштитном оградом 

висине 4.0m од жичаног плетива дебљине 2.5мм са окцима од 

4см.  

Није дозвољена изградња других објеката сем отвореног 

интeрвeнциje нa 

пoстojeћим 

oбjeктимa 
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изгрaдњa других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

спортског игралишта. 

 

 

пoмoћни 

oбjeкти 

oгрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

 

 

II 1.2.4. ПЛАЖА И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ  

 
На парцели плаже - купалишта која се налази у кориту за велику воду реке Дрине, сем 

плаже и покретне опреме (покретни тоалети, тенде и сл.), није дозвољена било каква 

градња, монтажних или стабилних-трајних грађевинских објеката. Употреба 

санитарног чвора, свлачионице и сл. предвиђена је ван обухвата плана у непосредном 

суседству-просторије Дома културе.  Ни на који начин се не сме угрозити стабилност 

постојећих водних објеката и водни режим. 

Рампе одрадити са застором који одговара пешачком нивоу околних стаза али са 

одговарајућом подлогом. 

Поплочавање нивелационо ускладити са околним простором, дозвољене су мање 

зелене површине уз услов да се обезбеди сагледивост реке.  

Није дозвољено постављање привремених објеката. 

Према мишљењу ЈВП „Србијаводе“ на предвиђенoj локацији плаже којa се налази у 

кориту за велику воду реке Дрине, сем плаже и покретне опреме није дозвољена био 

каква градња монтажних или стабилних грађевинских објеката. 

За накнадно уређење постојећег игралишта и градске плаже од значаја су подаци о 

меродавним котама успора акумулације ХЕ  „Зворник“ наспрам овог комплекса а то су 

следеће коте: 

а) кота минималног радног нивоа ..................................................151,00 мм 

б) кота радног успора........................................................................155,00 мм 

в) кота нормалног успора..................................................................157,30 мм 

г) кота максималног успора.............................................................160,00 мм 

 

Већ постојећа градска плажа нивелише се тако што се дефинише најпре нивелационо 

решење платоа плаже као и линија обале у односу на акумулацију, а потом ће се 

изградити прописно осигурање обале од камена у цементном малтеру или бетону са 

потребним силазним степеништима у воду и бетонским платоом дуж обале. 

 При овоме за овако прописно изграђену обалоутврду плаже пројектовати и потребан 

број везова за пристан при организацији Дринских регата. 

Уз ово, за овако уређену плажу, у зони испод игралишта  од бетонског пропуста испод 

државног пута до плаже регулисати и уредити бар десну обалу потока Чече облагањем  

каменом у цементном малтеру. 

 

Ни на који начин се не сме урозити стабилност постојећих водних објеката и водни 

режим. 
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II 1.2.5. ПРИСТУПНИ ПЛАТО 
 

 

Плато је шири колско-пешачки приступ парцелама игралишта и плаже и визуелни 

продор према реци Дрини, који је у денивелацији, те треба разрадити решење 

пројектовањем рампе и подзиде. 

Плато одрадити поплочавањем у растеру, чиме се олакшава приступ комуналним 

инсталацијама, постављање и реконструкција.  

 

 

II 1.2.6. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА   

 

Водовод 

Санбедевање  санитарном и протипожарном водом  подручја обухваћеног ПДР-

ом , обавља се са постојећег градског водовода ПЕДН110mm, трасираног дуж 

ДП II реда.  

За потребе  градске плаже , изведен је прикључак  ( чесма PVC ø ¾’’)  до  чесме 

и тушева. 

Канализација 

Постојеће  стање 

У  непосредној  близини  плаже, изведен је  канализациони колектор, који  

сакупља   санитарно-фекалне отпадне воде из једне улице и  улива се ( без 

претходног пречишћавања) узводно од ушћа потока Чече у реку  Дрину, 

односно  узводно од плаже. 

За потребе толаета који опслужује плажу, а који се иначе налази ван обухвата 

овог плана, изведен је канализациони колектор, који се улива (без 

пречишћавања) у  језеро, непосредно низводно од плаже . 

 

 

Планирано   стање 

У циљу заштите језера ХЕ Мали Зворник (језера реке Дрине) од загађења, и    

заштите постојеће насељске плаже у Сакару, планира се изградња  постројења 

за пречишћавање отпадних вода у насељу Сакар, узводно од ушћа потока Чече 

у Дринско језеро. 

Претходном  документацијом, предвиђена је изградња канализационог система 

насеља Сакар. Након изградње насељске канализације, мора се извршити 

прикључење свих објеката на исти, односно ставити  ван функције сви испусти 

у језеро, мимо  насељске  канализационе мреже. 

Потребни подаци дати су графичким прилогом  „ Синхрон план инсталација „. 
      

II 1.2.7. EЛEКТРOEНEРГEТИКA  И ТEЛEКOМУНИКAЦИJE 

 

 

Предвиђена је комплетна  опремљеност свом комуналном инфраструктуром према 

планираној намени простора. Притом ће се уважити услови из поменутог ситуационог 
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плана за изградњу кабловске јавне расвете и пешачке стазе у сеоском насељу 

Сакар. 

Јавна(спољна) расвета магистралног пута М 19.1.( део пута М.Зворник-Сакар) би се  

урадила на металним стубовима висине  до 10,0м .  

Светиљке за осветљење коловоза би се монтирале на висини  око 10,0м а светиљке за 

осветљење тротоара би се монтирале на висини око 4,5м.   

Растојање између светиљки би износило имаксимално 30,0м, с тим да се постигне  

минимални средњи осветљај коловоза од 20Лx.    

Снабдевање светиљки ел.енергијом би се урадило подземним ниско-напонским каблом 

типа ППОО 4x25мм2 из постојеће трафо-станице 10/0,4кВ«Сакар 1« и са постојеће 

јавне расвете од М.Зворника.   

Подземни ниско-напонски кабл би се поставио десном страном Државног пута на 0,5м 

од ивице коловоза у простору тротоара, према траси датој у графичком прилогу од 

постојећег стуба јавне расвете до пропуста за атмосферску канализацију (локација на 

око650м од почетне тачке-од првог стуба јавне расвете). 

Кроз пропуст кишне(атмосферска) канализације провући кабл јавне расвете заједно са 

заштитном цеви и траком за уземљење на леву страну пута М.Зворник-Љубовија. 

Даља траса јавне расвете односно кабла и поцинковане траке би се поставила на  0,3м-

0,4м од постојеће риголе.у дужини од око 725м. 

На том месту урадити нови прелаз испод коловоза и кабл провући кроз заштитну цев. 

Даља траса је десном страном магистралног пута М19.1. у простору тротоара на 0,5м 

од ивице коловоза. 

Поменути ниско-напонски кабл би се поставио у земљани ров димензија 05мx0,7м.   

 

При полагању ниско-напонског кабла за снабдевање ел.енергијом светиљки јавне 

расвете обавезно је постављање поцинковане траке Фе-Зн 25x4мм за уземљење 

металних стубова. 

 

Пре затрпавања рова а после полагања ниско-напонског кабла и поцинковане  траке 

обавеза инвеститора је да прибави геодетски снимак трасе и исту достави надлежном 

геодетском заводу-катастар непокретности М.Зворник, како  би се иста увела у 

катастар подземних инсталација. 

Нагиб светиљки би износио од 0º до 9º.   

 

 

II 1.3. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 
 

На подручју обухвата предметног плана не налазе се утврђена нити евидентирана  

непокретна културна добра, као ни вредни објекти градитељског наслеђа. 

 

 

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 
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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, 

- 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, Сектор за заштиту и спасавање, бр. 217-411/08 од 11.09.2008..г.  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 Ø100, 

- Накнадно прибавити услове за пројектовање објеката, 

- 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.  

 

 

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 
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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 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 
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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 
 

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.  

 

 

II 1.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 
 

Планом су дефинисане 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. 
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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 кат. парцеле број 395/1, 620/2, 60, 59/2, 

59/1, 59/3, 61/2, 61/3 и делови кат. парцела број 81/1 и 620/1, све КО Сакар, а према 

графичком прилогу.  

 

 

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. Фазност изградње која се предлаже, је 

заснована, пре свега, на потреби успостављања планске регулације простора и 

решавању власничког статуса земљишта и објеката. 
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Реализација је условљена динамиком изградње саобраћајница и комуналног опремања, 

односно обезбеђења комуналних прикључака. Одобрења за изградњу се могу издавати 

само на парцели формираној у складу с планским решењем, за објекте који имају 

фактички обезбеђену саобраћајну и комуналну инфраструктуру. 

 

 

II 2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
 

 

 Постојеће стање:            

1. Извод из ПП 

2. Подлога са границом обухвата плана  

3. Власнички статус земљишта 

 

Планирано стање: 

4. Планирана намена површина са поделом на зоне 

5. План нивелације и регулације  

6. Синхрон план инсталација 

7. Предлог парцелације јавног земљишта 

 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

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.правник 


