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Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 5, Закона o планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,  
81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/13- 
одлука УС), Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и Стaтутa Општине Мали Зворник  
("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.10/08, 13/08 и 02/09), Скупштинa Општине Мали Зворник,  
нa свojoj сeдници oдржaнoj     22.12. 2014. гoдинe,  дoнeлa je: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Општина Мали Зворник се налази у средњем Подрињу, у саставу је Мачванског округа, припада 
региону Шумадије и западне Србије и спада у погранична подручја. Граничи се са Босном и Херцего-
вином (на реци Дрини), територијом града Лознице и територијама општина Крупањ и Љубовија.  
Општина има површину 184km², 10 катастарских општина и 12 насеља.   
       
Насеље Мали Зворник смештено је у долини Дрине, на речним терасама и долинским странама, 
стешњено у релативно узаном појасу између реке са запада (што је уједно и природна граница са 
Босном и Херцеговином) и високог нагиба брда Јагодње са источне стране, што у многоме 
представља ограничавајући фактор за развој физичке и функционалне структуре насеља због чега 
је изражене линеарности, претежно друмског карактера.  
Територија у обухвату Плана, али и читаво подручје уз реку Дрину, повезано је у друмски саобра-
ћајни систем у правцу: југ-север државним путем I реда, деоница река Дрина - Мали Зворник  
- Лозница па преко Ваљева за источну Србију (ДП Iб-26), и север – југ - такође државним путем  
I реда -деоница река Дрина - М. Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28), а који се даље 
укључују у шире магистралне саобраћајнице. На реци Дрини је међудржавни гранични прелаз са 
Републиком Српском (БиХ), који се налазу у општинском седишту Малом Зворнику, а на супротној 
обали реке је градско насеље Зворник. На територији обухвата ПГР-а, ова два насеља повезују два 
дринска моста: друмски и пешачки. 
Осим изразито повољног положаја у односу на саобраћајнице, структуру насеља Мали Зворник 
карактеришу још две битне одлике:  
- насеље је физички и функционално подељено на две целине: Доње насеље (зона низводно од 
пешачког моста) и Горње насеље (зона узводно од пешачког моста), са уочљивим функционалним 
дисбалансом. Осим становања које је заступљено у оба дела,  у Горњем насељу су смештене 
централне функције, док је у Доњем насељу претежно радна зона, одн. зона индустрија и складишта. 
- на територији Плана јасно се издвајају и две целине условљене геоморфолошким особинама терена, 
односно висинским карактеристикама (хипсометријом, нагибом и бонитетом експозиције). Једну 
целину представља део између Дрине и државних путева, а другу део територије од државних путева 
ка источној граници обухвата. Део уз Дрину је најпродуктивнији појас, мале надморске висине, са 
малим нагибима терена (до 10%) и повољном и условно повољном експозицијом, што резултира 
већом концентрацијом становништва и бољом инфраструктурном опремљеношћу. 
Другу целину карактерише: већа надморска висина, нагиби терена између 20-30% и условно 
неповољна експозиција, што подразумева мању концентрацију становништва, сведену путну и 
комуналну инфрастуктуру, а све заједно ствара неповољније услове за функционисање и даље 
ширење овог дела насеља. 
Овако сагледана ситуација у насељу, у знатној мери је утицала на просторно решење Плана генера-
лне регулације, како у домену анализе постојећег стања, тако и у домену предложених планских 
решења. 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
                     НАСЕЉА МАЛИ ЗВОРНИК 

I 1.  ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАСЕЉУ 
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Правни основ за израду ПГР-а садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС и 98/13 - одл. УС), 

• Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", 
бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 

• Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", 
бр. 50/11), 

• Статута општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.10/08, 13/08 и 02/09),  
• Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник ("Сл. лист општине 

Мали Зворник", бр.7/09),  
• Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне 

регулације насеља Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.7/09),  
Плански основ за израду ПГР-а садржан је у одредбама: 

• Законa о просторном плану Републике Србије 2010. до 2020.г. ("Службени гласник РС", број 
88/10)  

• Регионалног просторног плана за општине Колубарског и Мачванског округа (Радне верзије 
нацрта Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног 
округа, Комисије за стручну контролу регионалних просторних планова, просторних 
планова подручја посебне намене и просторних планова општина, бр: 350-01-00021/2012-01, 
од 17.12.2012. године), 

• Просторног плана општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.06/12), 
 

За израду Плана генералне регулације, коришћени су и стратешки и развојни документи донети за 
општину Мали Зворник: 

- Стратегија одрживог развоја општине Мали Зворник, за период 2012-2017.- ревид. верзија 
- Локални акциони план за младе општине 2014-2019, општина Мали Зворник 
- Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012-2022. 
- Основни правци и стратегија социо-економског развоја општине Мали Зворник, (JУП "План", 

Шабац, март 2011.), 
- Стратешкa проценa утицаја Просторног плана општине Мали Зворник на животну средину 

(JУП "План", Шабац, 2012.). 
 
 

Граница Плана генералне регулације се поклапа са границом предметног дела територије из 
Просторног плана општине Мали Зворник, као и са границом Генералног плана Малог Зворника до 
2020.год. и приказана је у свим графичким прилозима. 
План генералне регулације насеља Мали Зворник, обухвата западни и северозападни део територије 
те катастарске општине и мањи део КО Радаљ. Делови КО Мали Зворник и КО Радаљ, у обухвату  
ПГР насеља Мали Зворник, су уз реку Дрину. 
 
Табела 1. Преглед површина катастарских општина обухваћених планом 
катастарска општина укупна површина КО (hа) површина обухваћена ПГР-ом* (hа)   
Мали Зворник 909,000 217,110 (23,884%) 
Радаљ                     5198,000                         21,560 (0,415%) 
укупно:                        238, 670  

 
Укупна површина обухваћена границом ПГР-а је 238,67hа, што чини 1,30% укупне површине 
општине Мали Зворник.  

                                                 
* Обухват ПГР-а су делови КО Мали Зворник и КО Радаљ. Већина становништва КО Мали Зворник је концентрисана у насељу 
Мали Зворник, а територијални део КО Радаљ у обухвату ПГР-а, а самим тим и становништва, је занемарљив у односу на 
целокупну територију те катастарске општине. Узимајући у обзир да су пописима обухваћене целокупне катастарске општине, у 
демографским анализама је укључена цела КО Мали Зворник, а КО Радаљ је због занемарљивог утицаја изостављена. 
 

I 1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОКВИР 
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1/ Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020.г ("Сл. гл. РС", бр. 88/10):  

Природа, еколошки развој и заштита 
Природни ресурси 

Област Основни циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Пољопривредно 
земљиште 

Заштита екосистемских, 
агроеколошких, економских, 
пејзажних, социокултурних 
функција пољопривредног 
земљишта, унапређивање 
просторних услова за производњу 
квалитетних пољопривредно 
прехрамбених производа. 

- на брдовитим и другим теренима с традицијом у воћарској 
производњи: подржати искоришћавање местимичних погодности 
за развој органске производње; примена метода строго 
контролисаног прихрањивања и интегралне заштите; усвајање 
савремених стандарда квалитета у преради и пласману;  
-Приоритети: евидентирање терена угрожених процесима водне 
ерозије, одређивање и контрола спровођења одговарајућих радова 
и мера заштите земљишта; спровођење програма прекограничне 
сарадње у оквиру друге компоненте IPA подршке и др.  

`Шуме и шумско 
земљиште 

Одрживо газдовање шумама и 
шумским подручјима,  
 

- Општина припада Подрињско- колубарској зони ситне и крупне 
дивљачи. 
-Заштита шума као природног добра и заштита биодиверзитета, 
-Пројекат о биодиверзитету шума на регионалној основи и 
доношење ловних основа по регионима су неки од сдтратешких 
приоритета за ово подручје.  

Воде и  
водно земљиште 

Интегрално уређење, заштита и 
коришћење вода на подручју РС, 
третираног као јединствени 
водопривредни простор 

-Делови Републике који гравитирају ка подручјима са транзитним 
водама међународних река морају се ослонити на интензивно 
коришћење њихових вода. 
-Проблеми заштите, уређења и рационалног коришћења вода се 
решавају вишенаменским системима; приоритет се даје локалним 
извориштима; кључни објекти за коришћење површинских вода 
ће бити акумулације; целовито искоришћење хидропотенцијала 
обављаће се у оквиру интегралних речних система а приоритет 
има искоришћење потенцијала Дрине, као део заједничког 
система Републике Србије и Републике Српске; одбрана од 
поплава оствариваће се у оквиру интегралних речних система. 

Минералне 
сировине 

Контролисано, планско, одрживо и 
економично коришћење 
минералних сировина и подземних 
вода. 

-Интензивирање и окончање основних геолошких и 
хидрогеолошких истраживања; извођење детаљних истраживања 
у ширим зонама познатих лежишта; отварање малих погона за 
експлоатацију геолошких ресурса; стриктно поштовање и 
примена еколошких услова и стандарда заштите животне 
средине, укључујући и потпуну рекултивацију по завршетку 
рударских радова. 

`Подземне воде Планско и одрживо коришћење 
подземних вода 

-Дефинисање резерви и квалитета подземних вода; систематска 
заштита изворишта; спречавање непланског коришћења;  

 
Заштита и унапређење квалитета животне средине 

Област Основни циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Елементи 
животне средине 

Заустављање даље деградације, 
превентивна заштита од свих 
планираних активности које могу 
угрозити постојећи квалитет 
природне и животне средине, уз 
санацију и ревитализацију 
угрожених подручја. 

-Део територије је у категорији подручја угрожене животне 
средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних 
вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације 
минералних сировина, државни путеви I и II реда, железничке 
пруге) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет 
живота; спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање 
постојећег стања.  
-Већи део територије припада категорији подручја квалитетне 
животне средине (шумска подручја, пољопривредне воћарске 
зоне, подручја са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, 
ловна и риболовна подручја, водотоци II класе); треба обезбедити 
решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори 
негативних утицаја односно увећавају позитивни као 
компаративна предност у планирању развоја; чувати подручја од 
загађивања из стратешких разлога.

Управљање 
отпадом 

Развијање одрживог система 
управљања отпадом у циљу 
смањења загађења животне 
средине и деградације простора. 

У Мачванској области је планирана изградња централног 
регионалног складишта опасног и медицинског отпада, за 
безбедно сакупљање и чување до третмана у националном 
центру.  

I 1.3.�ОБАВАЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И 
ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 
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Биодиверзитет, заштита и коришћење природног, културног наслеђа и предела 
Област Општи циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Заштита и 
коришћење 
природног 
наслеђа 

Очување и унапређење биолошке 
разноврсности, вредности 
геонаслеђа и предела и развој 
јавних функција заштићених 
подручја 

-Јачање прекограничне сарадње у области заштите природе. 
-Успостављање националне еколошке мреже; увећање бројности 
популације ретких и угрожених врста и реинтродукција ишчезлих 
врста; повећање укупних површина под заштитом, дефинисати 
статус, просторни обухват и режим заштите за Подрињске 
планине; 
-Повећање укупне површине под заштитом кроз проглашење 
нових заштићених подручја; санација деградираних простора са 
најзначајнијим неповољним утицајем на природне вредности и 
животну средину. 

Заштита и 
одрживо 
коришћење 
културног 
наслеђа 

Основни циљ је да се културно 
наслеђе артикулише као развојни 
ресурс, заштити, уреди и користи 
на начин који ће допринети 
успостављању регионалног и 
локалног идентитета у складу са 
европским стандардима заштите 

-Општина М.Зворник припада предложеном Дринском културном 
подручју које обухвата споменике који са непосредном околином 
чине сагледиву културно пејзажну целину. Опште - из ППРС. 
 
 

Заштита и 
уређење предела  

Основни циљ заштите, уређења и 
развоја предела РС су разноврсни, 
високо квалитетни и адекватно 
коришћени предели и физички 
уређена, за живот и боравак 
пријатна рурална и урбана насеља 
и градови, развијеног идентитета 
заснованог на поштовању и 
афирмацији природних и 
културних вредности. 

-Територија припада српско- балканском макрорегиону. Овај тип 
обрасца предела захтева очување хетерогене регионалне и 
локалне структуре кроз: избегавање изградње на предеоно 
изложеним локацијама, као и у плавним и ерозионим подручјима; 
очување специфичне мреже насеља, изграђивање и груписање 
објеката у складу са традицијом грађења у пределу. 
-Приоритетна подручја за која је обавезна израда пилот пројеката 
"Карактеризације предела" су: река Дрина- туристичке 
дестинације и државни путеви I  и II реда-простори и насеља уз 
саобраћајне коридоре.  

Одбрана земље 
и цивилна 
заштита 

Стварање просторних услова који 
ће у потпуности одговарати 
потребама савременог система 
одбране 

-Усаглашавање и прилагођавање просторних и урбанистичких 
планова и пројеката великих техничких система и објеката од 
значаја за одбрану потребама одбране и планирање и уређење 
система и елемената инфраструктуре одбране, које користе 
Министарство одбране и Војска Србије.  
 

Природне 
непогоде и 
технолошки 
удеси 

Интегрално управљање природним 
непогодама и технолошким 
удесима као основa за обезбеђење 
услова за ефикасан просторни 
развој, очување људских живота и 
материјалних добара 

-Спровођење мера превенције, приправности и одговора на 
природне непогоде и тех. удесе на свим нивоима  
-Приоритети: серија сеизмолошких карата за одговарајуће 
повратне периоде; карта ерозије РС и биланс продукције и 
проноса наноса у сливовима; планови управљања ризицима од 
штетног дејства бујичних поплавних вода и управљање ризицима; 
катастар нестабилних површина на територији РС; и др. 

 
Становништво, насеља и социјални развој 

Демографски развој 
Област Основни циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Демографски 
трендови и 
пројекције 
становништва 

Ублажавање негативних 
тенденција демографског развоја 
РС  

-Активно спровођења популационе политике уз уважавање регио-
налних специфичности и дефинисање функција локалне 
самоуправе; имплементација националних стратегија и програма 
које се директно тичу решавања демографских проблема и 
усмеравања развоја стано-вништва;  
- побољшање образовне и економске структуре становништва, у 
складу са потребама друштвено-економског развоја; и др. 
 

Полицентрични урбани систем 
Мрежа и 
функције 
центара 

Основни циљ је да просторно- 
функционални развој РС буде 
заснован на моделу 
функционалних урбаних подручја 
која ће бити инструменти 
уравнотеженог или подношљиво 
неуравнотеженог просторног 
развоја РС. 
 

-Примена концепта микроразвојних нуклеуса - насеља са 
развијеном јавно-социјалном инфраструктуром и делатностима из 
сектора услуга;  
-У мрежи урбаних насеља М.Зворник се сврстава у мање урбане 
центре. 
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Функционална 
урбана подручја 

Oсновни циљ је детерминисање, 
организовање и умрежавање 
функционалних урбаних подручја 
као основе за уравнотежен 
регионални развој РС. 

-Целокупна општина М.Зворник спада у неразвијена подручја 
изван развојних осовина, а у систему функционалних урбаних 
подручја РС заједно са општином Крупањ припада ФУП Лозница 
(државног значаја). 

Полицентрични 
урбани систем 

Просторно-функционални развој 
РС је заснован на моделу функци-
оналних урбаних подручја (ФУП) 
који су инструменти уравнотеже-
ног или подношљиво неуравно-
теженог просторног развоја РС. 

ФУП Лозница (државног значаја): Град Лозница и општине М. 
Зворник и Крупањ; основни циљ је детерминисање, организовање 
и умрежавање функционалних урбаних подручја као основе за 
уравнотежен регионални развој РС.  

Социјални 
развој и 
социјална 
кохезија 

Социјална једнакост и кохезија у 
доступности квалитету јавних 
услуга, унапређење услуга од 
опшег интереса, јачање људских 
ресурса и унапређење јавног 
здравља; успостављање система и 
модалитета социјалног становања 
за угрожена домаћинства; 
безусловно заустављање бесправне 
изградње 

Остваривање минималних стандарда и потпуног обухвата у 
категорији основних услуга (основно/обавезно образовање и 
основна здравствена заштита).  
Припремити оперативне, интегралне пројекте комуналног 
опремања и уређивања грађевинског земљишта за потребе 
индивидуалне стамбене изградње; уводити облике партиципације 
локалног становништва; јачати капацитете на плану бољег 
управљања земљиштем, припреме и реализације пројеката, 
промоције и подстицања међусекторске сарадње како би се 
обезбедила одрживост и квалитетно управљање ресурсима. 

Одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре 
Привреда 

Намена Основни циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Просторни 
развој привреде 

Јачање позиције и привредне 
конкурентности РС и њених 
регионалних целина на 
принципима одрживог развоја и 
веће територијалне кохезије. 

Оптимално коришћење компаративних предности подручја и 
одговарајућа дисперзија привредне структуре уз неопходну 
изградњу инфраструктуре. Предност се даје делатностима код 
којих расположиви ресурси, тржишни услови и технички 
напредак омогућавају бржи развој. Пољопривредни и енергетски 
потенцијали ће и у наредном периоду бити од примарног значаја 
а улога туризма ће се повећати.  

Просторна 
дистрибуција и  
развој 
индустрије 

Опоравак, повећање секторске и 
територијалне конкурентности 
обезбеђењем повољних општих, 
инфрастр. и просторних услова  

- планирана изградња/комунално опремање индустријске зоне у 
Малом Зворнику;  

Просторни 
развој туризма и 
однос према 
заштити 

Остваривање концепта одрживог 
развоја туризма 

- Мали Зворник  се може укључити у: туристички кластер- 
средишња и западна Србија; дестинацију са знатним учешћем 
целогодишње понуде- Подрињске планине- Дрина; перспективно 
национални пловни правац- река Дрина; прекограничну сарадњу 
у оквиру постојећих и нових Еурорегиона. 

 
Одрживи транспорт, мреже и објекти 

Област Циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Регионална 
приступачност 

Повећање приступачности које 
прати умрежавање функционалних 
урбаних подручја унутар терито-
рије РС и трансгранично 
повезивање са суседним урбаним 
подручјима у околним земљама 

-Повећање степена приступачности кроз рационални развој и 
међудржавну сарадњу, модернизација и рехабилитација локалних 
саобраћајница и друге инфраструктуре 

Путна мрежа и 
објекти 

Остваривање и развој саобраћајног 
система РС који омогућава 
одрживу мобилност становништва, 
и пружа подршку убрзаном развоју 

-Ревитализација, модернизација и доградња постојеће мреже 
државних путева I и II реда, општинских путева и улица;   

Железничка 
мрежа и објекти 

Повећање квалитета и брзине 
железничког саобраћаја  

Ревитализација и модернизација регионалне пруге: Рума - Шабац 
- Брасина - државма граница. 

Одржива техничка инфраструктура 
Област Циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Енергетика Обезбеђивање сигурности и 

економичности снабдевања 
привреде и становништва 
енергијом и успостављање нових 
квалитетних услова рада, 
пословања и развоја у производњи 
и потрошњи енергије 

-Промоција и подстицање примене енергетске ефикасности;  
-Повећање инсталисане снаге на ХЕ Зворник;  
-Изградња објеката обновљивих извора енергије: топлане и 
когенеративна постројења на биомасу, комунални и индустријски 
отпад, мале хидроелектране. 
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Енергетска 
инфраструктура 

Активно учешће РС у планирању и 
изградњи стратешке-регионалне и 
паневропске енергетске инфра-
структуре за пренос електричне 
енергије и транспорт нафте и гаса 
из нових извора снабдевања 

-У циљу сигурнијег и поузданијег снабдевања потрошача у 
планском периоду наставиће се даљи развој изградњом нових и 
реконструкцијом постојећих преносних (свих снага) и 
дистрибутивних инфраструктурних објеката  и водова  (почев од 
110 kV до крајњих потрошача).  
-Приоритети: Изградња разводног гасовода Колубарске и 
Мачванске области, приоритет I; реконструкција постојећих ДВ 
110 kV Ваљево 3- Зворник; ДВ 110 kV Зворник- Лозница. 

Коришћење 
обновљивих 
извора енергије 

Повећање коришћења ОИЕ, уз 
смањење негативних утицаја на 
животну средину 

Коришћење обновљивих видова енергије, посебно хидро и 
геотермалне енергије. 

Водопривреда и 
водопривредна 
инфраструктура 

Оптимизација интегралних 
водопривредних система на 
јединственом водопривредном 
простору РС и усклађивање 
њиховог развоја са циљевима 
очувања животне средине и других 
корисника простора. 

-Приоритет: обнова постојећих и изградња нових хидроелектрана 
у оквиру интегралних речних система; Акумулација у Зворнику је 
део водопривредног речног система Дрина са Лимом и Увцем у 
оквиру којег се реализују објекти и мере за интегрално 
коришћење, уређење и заштиту вода.  
-Мере заштите од поплава: хидрограђевинске мере-пасивне мере, 
које ће да се спроводе линијским заштитним системима (насипи, 
обалоутврде, регулациони радови, формирање заштитних касета)  
-Антиерозиону заштиту треба спроводити као део мера 
интегралног коришћења и уређења простора и благовремене 
заштите акумулација од засипања наносом; приоритет се даје 
биолошким мерама заштите. 
-Заштита вода - квалитет воде у рекама задржи у класама I и I/II - 
у зонама изворишта и у подручјима која су заштићена као посе-
бне природне вредности, у класи IIа и IIб у свим осталим 
случајевима.  
-Приоритети: израда карата плавних зона и области значајног 
ризика од поплава и детаљно уношење тих зона у све просторне 
планове јединица локалних самоуправа и урбанистичке планове. 
  

Коришћење земљишта и земљишна политика 
Област Циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Грађевинско 
земљиште  

Основни циљ је рационално 
коришћење грађевинског 
земљишта и успостављање 
економски ефикасног и социјално 
праведног система управљања 
грађевинским земљиштем. 

Рационално коришћење земљишта; ограничавање физичког 
ширења грађевинских подручја насеља на разумну меру, уз 
стимулисање урбане обнове и активирање запуштених локалитета 
(браунфилд); строга заштита заштићеног водног земљишта од 
бесправне градње; одговорно планирање и остваривање 
планираних намена простора; лоцирање објеката у близини 
постојеће инфрастру-ктуре; координација и синхронизација 
управљања грађевинским земљиштем и политике комуналног 
опремања и уређења насеља; и др. 

Просторна интеграција РС 
Просторни и функционални аспект интеграција 

Циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Чланство у ЕУ и прихватање свих видова и просто-
рних димензија међународне регионалне сарадње; 
боље стратешко позиционирање у односу на велике 
развојне басене, полове и правце у ближем и даљем 
окружењу, независно од процеса евроинтеграција. 

Република Србија, као потенцијални кандидат, има право да 
користи претприступну помоћ (IPA):  
1. подршка у транзиционом процесу и изградњи институција и  
2. прекогранична сарадња;  

Функционалне везе са ширим окружењем 
Циљ Концепција, смернице, мере и стратешки приоритети  
Интеграција РС у шире окружење и постизање 
одрживог развоја дефинисањем, подстицањем и 
усклађивањем модалитета међународне/регионалне 
сарадње и применом одредби међународних 
стратешких докумената. 

-За прекограничну сарадњу у оквиру програма сарадње које 
подржава фонд IPA СВС, канцеларија у Ужицу за БиХ.  
-Стална конференција градова и општина РС формирала је базу 
података страних и домаћих градова и општина - кандидата за 
успостављање партнерстава. 
-Конкретне планске акције од заједничког интереса за просторну 
сарадњу, дефинисане нашим планским документима и 
документима суседних земаља, које се односе на везе са Босном и 
Херцеговином/Републиком Српском: боље саобраћајно повези-
вање, трансгранична сарадња дуж Дрине, заједничко уређивање, 
заштита и валоризација реке Дрине. 
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2/ Извод из Регионалног просторног плана мачванског и колубарског округа 
У складу са одредбама Просторног плана Републикје Србије, на подручју Просторног регионалног 
плана, налазе се три центра националног значаја: Ваљево, Шабац и Лозница, који су уједно и центри 
функционалних урбаних подручја. Општина Мали Зворник, заједно са општином Крупањ, припада 
функционалном урбаном подручју Лознице. Према вишестепеној хијерархији центара у мрежи 
насеља, насеље Мали Зворник се налази у четвртој хијерархијској равни, где су локални центри II 
реда, који остварују локални утицај на насеља својих општинских територија и поједина насеља 
суседних општина/градова. Ово насеље је и општински привредно-индустријски центар са мање од 
1000 запослених у индустрији. Планско опредељење је да функције микроразвојних центара имају 
градски/општински субцентри и насеља са специфичним функцијама. Остали значајни центри 
заједница насеља биће утврђени просторним плановима јединица локалних самоуправа. Основни 
циљ је уравнотеженији развој функцијских подручја већих урбаних центара/система и подстицање 
развоја и умрежавања осталих урбаних, општинских и специфичних мањих развојних центара.  
• Мрежа насеља и становништво 
Основни потенцијали за развој центара у мрежи насеља на подручју Просторног плана Мачванског 
и Колубарског округа, су савски (Шабац), дрински (Лозница) и ибарскоколубарски (Ваљево)  
развојни појас. На бази просторно-функцијске комплеметарности, успостављена је хијерархија 
урбаних центара и формирани ареали њиховог утицаја. 
Општински центар, Мали Зворник, припада мањим урбаним ареалима у руралном окружењу, који 
су настали локалном концентрацијом становништва и функција у мањим општинским центрима, 
захваљујући лоцирању административних, јавно-социјалних и у мањем обиму привредних функција, 
чиме су постали насеља градског типа са развијеним функцијама центара. То су центри локалне 
интеграције и убрзанијег развоја, који ће зависити од могућности диверзификације функција и 
партиципирања у развојним процесима ширег регионалног окружења.  
• Привреда и туризам 
Кључни потенцијал за привредни развој чине: стручни кадар и људски ресурси, изграђени привре- 
дни и услужни капацитети, регионална, урбана и комунална инфраструктура, расположиви природни 
ресурси, индустријска традиција, постојање индустријских зона и ост. Конкретне предности су: 
повољан геосаобраћајни положај дела подручја (Еврорегион Дрина-Сава-Мајевица) и инициране 
институционалне промене у управљању локалним и регионалним развојем. 
Туристички потенција је значајан пре свега због географског и саобраћајног положаја, али и са 
аспекта природе и природних и културних добара. Потенцијал чине формирани центри, бање и 
туристичка места на подручју Дрине и подрињских планина (Радаљска бања и општински центар 
Мали Зворник) и могући нови туристички центри (нови туристички комплекс са аква садржајима 
на Зворничком језеру, летње туристичке стазе, уређење риболовних стаза и ревира). 
Као остале потенција свакако треба поменути и прекограничну сарадњу у развоју туризма са  
Републиком Српском на Дрини. 
• Инфраструктурни системи 
Саобраћајна и водна инфраструктура 
Значајан потенцијал развоја саобраћајне инфраструктура чине изузетно повољан саобраћајно-
географски положај и изнадпросечна мрежа државних путева уз услов валоризације, побољшавањем 
веза са централном Србијом и суседним држава, регионима и градовима. Осим путне инфраструктуре 
значајан ресурс је и постојећи коридор железничке пруге, са својим потенцијалима за транспорт 
путника и терета.  
Мрежу Државних путева ће и даље чинити четири путна правца I реда, у складу са Уредбом о катего-
ризацији путева  ("Сл.гласник РС", бр.14/2012). Развојем железничке инфраструктуре, планирана је 
равитализација и модернизација (електрификација) постојеће регионалне једноколосечне пруге Рума- 
Шабац, Брасина- Мали Зворник, са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника 
железничких услуга. Планом је предвиђено инфраструктурно унапређење постојећих граничних 
прелаза. 
У сегменту водне инфраструктуре планирана је ревитализација ХЕ "Зворник", као и развој три 
речна система коришћења уређења и заштите вода. Функција система је уређење водних режима, 
заштита вода (канализациони системи, ППОВ насеља и индустрија), заштита квалитета вода и др. 
Због повезаности површински и подземних вода реке Дрине и Саве, речни систем Дрине и речни  
систем Сава-Срем се разматрају као једна функционална целина.  
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Конфигурацију тих система сачињавају постојеће и планиране акумулације у сливу Дрине, које су у 
управљачком делокругу Србије (акумулација и ХЕ "Зворник" у обухвату Просторног плана). На 
водне режиме у овим речним системима, утичу и акумулације и ХЕ у сливу Дрине (ХЕ "Пива" и ХЕ 
"Вишеград"), које су ван надлежности Републике Србије. Правила о усклађивању управљања у 
кризним  хидролошким ситуацијама треба договорити на нивоу три државе- Републике Срније, Босне 
и Херцеговине (Републике Српске) и Републике Црне Горе.  
Речни систем Дрине и Саве сачињавају и сви објекти за заштиту од поплава: линијски/пасивни  
системи одбране (насипи и регулација Дрине и Саве) и објекти за активну заштиту од поплава 
(акумулације и ретензије). Према ППРС, предвиђена је заштита Подриња и Посавине од подводња,  
при чему приоритет у реализацији имају подручја и зони центра: Лозница, Бања Ковиљача, Љубовија 
Мали Зворник и Бадовинци. 
• Комунална инфраструктура 
Основно опредељење у погледу третмана комуналног отпада јесте затварање евидентираних одлага-
лишта отпада и заустављање постојећих негативних тенденција дисперзивног одлагања отпада у 
инфраструктурним коридорима, у речним коритима, на пољопривредном, шумским и другим 
површинама на територији свих градова/општина планског подручја.  
У погледу третмана гробаља, неопходно је предузети планско-организационе мере за проширење 
попуњених гробаља, планско лоцирање нових сеоских гробаља и утврђивање надлежности 
локалних јавних комуналних предузећа над свим сеоским гробљима. Све мере се морају обављати 
у складу са основним урбанистичким и еколошко-санитарним условима за ову врсту објеката.  
Основно опредељење при даљем развоју пијаца, односи се на побољшање њихових хигијенских 
услова и изградњу у складу са законским прописима. Отварање сточних и млечних пијаца, треба 
усмерити ка центрима заједнице насеља у руралним подручјима. 
• Заштита и унапређење животне средине 
Према категоризацији стања животне средине, која је утврђена ППРС, Мали Зворник припада подру- 
чју малог степена загађености, односно претежно квалитетне животне средине. Заједно са Љубовијом 
и Крупњем, а у оквиру рејона Дрина- Бобија- Соколске планине- Јагодња- Борања, је на делу шумског 
подручја са релативно неизмењеном природном средином, без прекорачења граничних вредности 
загађујућих материја, али и са нерешеним системом прикупљања и каналисања отпадних вода и 
неадекватном употребом агрохемијских средстава. 
• Уређење простора специјалне намене и од значаја у ванредним ситуацијама 
Непосредни појас уз државну границу је у режиму контролисаног и ограниченок коришћења и у 
надлежности МУП-а Републике Србије. У посају ширине 300m од државне границе на територији 
Републике Србије, не предвиђа се изградња објеката који би могли да ометају видљивост граничне 
линије, што важи и за засаде високог растиња и пољопривредних култура. У складу са Законом о 
преласку државне границе и кретању у граничном појасу, примењују се ограничења за кретање и 
боравак лица у граничном појасу ширине 100m од државне границе Републике Србије. 
 
Циљеви и концепција регионалног просторног развоја 
Општи циљеви су: одговорно управљање развојем, унапређењем и заштитом простора у складу са  
потенцијалима и ограничењима природних и створних вредности, као дугорочним потребама 
eкономског и социјалног развоја и заштите природне средине. 
Концепција развоја подразумева постизање већег степена функционалне интегрисаности и то: у 
оквиру подручја Колубарског и Мачванског округа, као и са суседним пограничним општинама и 
регијама, уз припрему и реализацију трансграничних програма. 
Планска решења просторног развоја: 
- заштита и коришћење природних ресурса (пољопривредно-рурална рејонизација) 
- заштита и коришћење шума и шумског земљишта (унапређење стања шума, приоритетно пошумља-
вање, заштита шумског земљишта од вода и ерозија) 
- заштита вода (заштита изворишта регионалних система за снабдевање водом, одн. водотока у зони 
акумулација и свих локалних изворишта, довођење и одржавање вода реке Дрине у IIa класи квали-
тета, очување локалних екосистема) 
- просторна организација индустрије (одрживи индустријски развој, унапређење доступности  
региона, активирање нових локалитета и просторних/локационих модела индустријске инфра- 
структуре. 
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3/ Извод из Просторног плана општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", 
бр.06/12). 
Просторним планом општине Мали Зворник, дефинисано је да се до израде Плана генералне 
регулације за насеље Мали Зворник, примењује Генерални план Малог Зворника до 2020.год. ("Сл. 
лист oпштине Мали Зворник", бр.06/06). 
 
У поглављу које се бави спровођењем Просторног плана општине Мали Зворник, наглашено је: 
- у складу са законским одредбама, за територију насеља Мали Зворник, неопходна је израда Плана 
генералне регулације; Генерални план Малог Зворника до 2020.год., усвојен је као концепт за израду 
и доношење ПГР за насељено место Мали Зворник, а за које је општина Мали Зворник донела 
Одлуку о приступању изради. По усвајању ПГР-а за насеље Мали Зворник, престаје важност 
Генералног плана Малог Зворника до 2020.год. 
- урбанистички планови у границама Генералног плана, при доношењу Плана генералне регулације, 
биће уграђени у решење тог плана. У периоду примене овог Просторног плана могу се радити измене 
и допуне ПГР или нови план. Измене унутар граница подручја ГП/ПГР, неће условити измену овог 
Просторног плана.  
- у случају измене Генералног плана Малог Зворника до 2020., не дозвољава се измена основних 
стратешких одредби тог плана. 
- израдом Планова детаљне регулације, могуће је извршити делимичну корекцију услова дефинисаних  
Просторним планом (општих и посебних, у смислу повећања/смањења дефинисане спратности, 
граница зона, дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.). Сва одступања морају бити у 
складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом. 
- за делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена регулације и утврђивање 
јавног грађевинског земљишта врши се израда  Планова генералне/детаљне регулације;  
Планови генералне/детаљне регулације могу да се раде и за: све објекте и мреже примарне инфра-
структуре и комуналних објеката на подручју општине која је дефинисана Просторним планом, или 
за коју се, услед до сада непознатих техничких и функционалних потреба, иста није Планом 
дефинисала, или се стекну технички услови да се планиране трасе рационалније дефинишу (трансфер 
станице, рециклажна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за коришћење 
обновљивих извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је и у свим зонама у којима 
се за то укаже потреба, у складу са дефинисаним наменама Плана. 
- микрoлoкaциje сaoбрaћajнe, oстaлe кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим 
Плaнoм, утврђуjу сe крoз пoступaк изрaдe урбанистичких планова/прojeкaтa, a у циљу утврђивaњa 
прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим 
прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним 
зaхвaтoм у прoстoру. Приликoм изрaдe урбaнистичких планова/прojeкaтa зa изгрaдњу сaoбрaћajнe, 
oстaлe кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана Планом, мoгућa су мaњa 
oдступaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прaвних oднoсa и др.  
Урбанистички планови/пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру  и то: Урбанистички 
планови у случају потребе утврђивања јавног интереса, а у случају да нема утврђивања јавног интереса -
Урбанистички пројекти. 
- зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 
пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe.  
- на подручју обухвата Просторног плана могуће је радити и Просторне планове подручја посебне 
намене који ће бити основ за измену решења планираних овим Планом, нпр. ППППН Мреже 
гасовода Србије, који је у фази иницијације, ППППН за изградњу хидроелектране и сл. а што је у 
складу са одредбама Просторног плана Републике Србије. 
 
 
За потребе израде Плана генералне регулације, прибављене су подлоге, услови надлежних институ-
ција, подаци и документација која се односи на постојеће стање, услове коришћења и развој свих 
области, које су предмет овог Плана. 
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Табела 3: Преглед прикупљених података и услова од интереса  
                  за израду Плана генералне регулације  
 
НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA 

 
БРOJ И ДAТУМ ЗAХТEВA 

 
БРOJ И ДAТУМ ПРИСПEЋA 

РС, Министaрствo oдбрaнe, Сектор за материјалне 
ресурсе, Упрaвa зa инфраструктуру 

01-1056 oд 29.11.2013. 
                    11.12.2013.   
                    09.01.2014. 

3731-2 oд 04.12.2013.  
 
3731-6/2013 oд 28.02.2014. 

РС, Министарство финансија,  
Управа царина Београд, Сектор за финансијске, 
инвестиционе и правне послове  

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

148-14-351-04-48/4/2013 
oд 22.01.2014.  
 

РС МУП, Дирекција полиције,  
Управа граничне полиције 

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

03/9 бр.28-585/13  
од  05.12.2013. 

РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

01-1056 oд 29.11.2013. 
 

07/33 бр.217-1/507/13   
од 10.12.2013. 

ЈП Склоништа, Нови Београд 01-1056 oд 29.11.2013. 42-49/13/1 од 03.12.2013. 
РС, Рeпублички сeизмoлoшки зaвoд, Бeoгрaд 01-1056 oд 29.11.2013. 02-554/13 од 05.12.2013. 
РС, Рeпублики хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд,  
Бeoгрaд 

01-1056 oд 29.11.2013. 
(01-900 oд 05.07.2010.) 

01-119 од 12.12.2013. 
(92-III-1-55/2010. од 12.07.2010.) 

ЈП Путеви Србије, Београд  01-1056 oд 29.11.2013.  
01-716 oд 03.09.2014. 
01-954 од 10.11.2014. 

01-60 од 23.01.2014. 
VIII бр.953-17305/14-1од 29.09.2014 
01-1160 од 05.12.2014. 

Железнице Србије, АД 
Сектор за стратегију и развој, Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. 13/13-2354 од 04.12.2013. 

ПД Дринско-лимске хидроелектране доо 350-50/1/13-03  
од 15.01.2014. 

109/2 од 13.02.2014. 

РС, Министaрствo прoсвeтe, науке  
и технолошког развоја 

01-1056 oд 29.11.2013. 01-1152 од 20.12.2013. 
 

РС, Министaрствo омладине и спорта,  
Сектор за управљање пројектима 

01-1056 oд 29.11.2013. 350-01-13/1/2013-05  
од 09.12.2013. 

РС, Министaрствo здрaвљa,  
Сeктoр зa инспекцијске послове, Oдeљeњe за 
санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор 

01-1056 oд 29.11.2013. 530-353-30/13-10 од 06.12.2013. 

ЈП "Србијашуме",  
Шумско газдинство, "Борања", Лозница  

01-1056 oд 29.11.2013. 6251 од 05.12.2013. 

РС, Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србиje,  
Нови Бeoгрaд 

01-1056 oд 29.11.2013. 
01-868 од 17.10.2014. 

03 бр.029-2932/2 од 08.01.2014. 
020-2570/2 од 20.11.2014. 

РС, Министарство енергетике, развоја и  
Заштите животне средине 

01-1056 oд 29.11.2013. 350-01-00139/2013-04 
Од 30.12.2013. 

ЈП Елекреомрежа Србије, 
Дирекција за пренос ел-енергије, Погон техника, 
Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. III-18-03-1255BA/1  
Од 24.12.2013. 

"Eлeктрoсрбија" доо Крaљeвo,  
Електродистрибуција Лозница 

01-1056 oд 29.11.2013. 4-214/13 од 10.01.2014. 

ЈП "Србијагас", Канцеларија извршног 
Директора за развој, Нови Сад 

01-1056 oд 29.11.2013.  
                   13.12.2013.   
 

06-01-8020/1 од 31.12.2013. 

НИС Гаспром њефт, Функција за спољне везе  
Са државним органима, НИС ад Нови Сад 
 

01-1056 oд 29.11.2013. НМ-046000 из.до/29583 
Од 25.12.2013. 

Телеком Србија, ИЈ Шабац, 
Служба за планирање, развој и  
инвестициону изградњу Шабац 

01-1056 oд 29.11.2013. 7010-394625/1од 23.04.2014. 

ЈВП "Србијаводе"- ВПЦ "Сава-Дунав",  
Нови Београд 

01-1056 oд 29.11.2013. 5300/2 од 31.01.2014. 

РС Општина Мали Зворник 
Општинска управа, Одељење за привреду, 
урбанизам и инспекцијске послове 

01-908 од 21.10.2013. 
01-1056 oд 29.11.2013.  
01-907/1 oд 27.01.2014.

35-44/2013-03 од 25.10.2013. 
 
345-4/2014-03 од 03.03.2014.

РС РГЗ, Служба за катастар напокретности 
Мали Зворник 

01-907 oд 21.10.2013.  
 

953-1/2013-123 од 14.01.2014. 

ЈКП "Дрина", Мали Зворник 01-1056 oд 29.11.2013. 04-1280/1 од 12.12.2013. 
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Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци и документација: 
Подаци о природним условима и карактеристикама преузети су из званичне документације и стручне 
литературе: Просторни план општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.06/12); 
Демографски подаци су преузети из објављених публикација Републичког завода за статистику; 
Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта прибављени су од РГЗ, 
Службе за катастар непокретности Мали Зворник; Подаци о важећој планској документацији су 
добијени од општинске управе, Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове; Подаци о 
грађевинском фонду и физичкој структури насеља, преузети су с орто-фото подлога и прикупљени на 
обиласком терена; Подаци о привредним и услужним делатностима и јавним службама прибављени 
су од РГЗ, Службе за катастар непокретности Мали Зворник, прикупљани на терену анкетирањем 
представника општинске управе, овлашћених представника и службеника по установама, предузе-
ћима и радњама; За потребе анализе постојећег стања комуналне инфраструктуре и објеката, подаци 
су добијени од надлежних јавних и комуналних предузећа; Остали подаци битни за анализу посто-
јећег стања коришћења простора, путне инфраструктуре, комуналне инфраструктуре и објеката, 
јавних установа и др. су коришћени из документације Генералног плана Малог Зворника до 2020. 
године и ажурурани у складу са фактичким стањем; Подаци о заштићеним или евидентирним 
културним добрима су преузети из елабората "План заштите и ревитализације градитељског наслеђа 
за потребе израде Просторног плана општине Мали Зворник", који је израдио Завод за заштиту 
споменика културе Ваљево из Ваљева (септембар, 2010.год.), а подаци о заштићеним природним 
добрима од Завода за заштиту природе из Београда (јануар, 2014).; Подаци о заштити од елемента-
рних непогода су добијени од надлежних институција и доступне документације; За потребе 
дефинисања друштвеног и привредног развоја: "Основни правци и стратегија социо-економског 
развоја општине Мали Зворник" (Милан Јанковић, ЈУП "План ", Шабац, март, 2011.године); 
Као студијска основа Плана, коришћени су важећи стратешки и развојни документи, рађенi за 
подручје општине Мали Зворник а обрадиле су га стручне службе предузећа: Стратегија одрживог 
развоја општине Мали Зворник, за период 2012-2017.- ревидирана верзија (''Сл. лист општине Мали 
Зворник, број 01/12), Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012-2022. (''Сл. лист 
општине Мали Зворник, број 07/11), Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Мали 
Зворник на животну средину (ЈУП "План", 2013.). Oстaли пoдaци су преузeти из aрхивe ЈУП "План", 
a aнaлизe су извршилe стручнe службe прeдузeћa. 
 
Планска и урбанистичко-техничка документација 
Према подацима које је за потребе израде ПГР-а за насеље Мали Зворник, доставила Општинска 
управа, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, а после провере оправданости 
планских и урбанистичко-техничких решења предходно усвојених планских и урбанистичко-
техничких докумената, односно степена њихове реализације, направљен је списак важеће планске и 
урбанистичко-техничке документације у обухвату овог Плана. 
 
1. Регулациони план "Стамбени блок С-7" ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.07/99) 
2. Регулациони план на кп.бр.1171/1 и 1172 КО Мали Зворник - измена и допуна ДУП-а "Зељићи" 
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/99) 
3∗ Регулациони план "ЖГП" - измена и допуна ДУП-а "ЖГП" Мали Зворник" ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.06/00) 
4∗ План детаљне регулације "Санд" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/04) 
5. План детаљне регулације "Индустријска зона II" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/04) 
6* План детаљне регулације "Бушени бунар-Шипад са потисним цевоводом" Мали Зворник  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/06) 
7. План детаљне регулације "Виле" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/07) 
 

                                                 
∗ планска и урбанистичко-техничка документација која се задржава уз мање промене регулације, у сладу са интегралним   
   регулационим решењем Плана генералне регулације 
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8. План детаљне регулације индустријског комплекса постројења за микронизацију мермера 
у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/08) 
9. План детаљне регулације за уређење простора на граничном прелазу "Нови мост" у Малом 
Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.05/08) 
10. План детаљне регулације "Православно гробље" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/09) 
11. План детаљне регулације "Железничко насеље" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/09) 
12. План детаљне регулације "Доње насеље" - блок уз улицу Вука Караџића, у Малом Зворнику  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.05/09) 
13. План детаљне регулације обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/09) 
14. План детаљне регулације - постројење за пречишћавање отпадних вода "Нови мост" у Малом 
Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/13) 
15. План детаљне регулације "Ужи центар Малог Зворника" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.02/13) 
16.* План детаљне регулације "Доње насеље - игралиште" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.06/13) 
17.Урбанистички пројекат за изградњу кланице на кп.бр. 799 КО Мали Зворник, у Малом Зворнику  
18.Урбанистички пројекат на кп.бр. 802 КО Мали Зворник, у Малом Зворнику  
19.Урбанистички пројекат за изградњу примарног водовода од пилане "Гучево-систем" КО Радаљ 
до ресторана "Дринска стена" у Доњој Борини.  
Према решењу Плана генералне регулације сви наведени планови се задржавају, као и Урбанистички 
пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-технички документи за 
спровођење планских докумената. 
 
 
 
 
Природни услови и ресурси 
Територију насеља Мали Зворник карактерише умерено континентална клима, чији утицаји са севера 
продиру долинама Саве и Дрине, а одликује се хладним зимама и топлим и сувим летима. 
Инжењерско-геолошке карактеристике и стабилност терена 
Терен у подручју обухвата Плана, простире се у долинском појасу уз Дрину, са надморском висином  
између 130-200m и у западном појасу планине Јагодње, изнад самог насеља, са надморском висином  
између 200-300m. Нагиба терена у делу подручја у алувиону Дрине нема или је незнатан, јер је 
централни део насеља Мали Зворник у речној равници. Део насеља уз источну границу обухвата, је 
делом на благо нагнутом терену (10-15%), или на стрмијим теренима, већег нагиба (20-30% и више). 
Експонираност рељефа је релативно повољна. Највећи део насеља налази се на повољно експони-
раном терену, односно заравњеном терену у алувиону Дрине, а део на падинама Јагодње, који се  
издиже изнад дринске алувијалне равни и орјентисан је на запад, тако да је већим делом условно 
повољне, а мањим условно неповољне експонираности. Знатан део територије изграђен је од стена 
неповољних својстава, због чега има и низак степен природне и антропогене стабилности. Како ти 
делови имају најчешће и највећу концентрацију функција, то захтева специфичан однос код 
планирања - утврђивања намене, пројектовања и грађења. Коришћење простора мора бити усклађено 
са свим природним, а посебно геолошким условима, чиме ће се обезбедити рационалан однос према 
природи. Под овим се подразумева обавезна, законима предвиђена геолошка, истраживања која пре 
свега треба да обезбеде рационално грађење, истраживање геолошких ресурса, заштиту од његовог 
блокирања другим антропогеним садржајима и сл.  
Са аспекта стабилности терена, подручје угрожавају процеси: клижење, солифлукција, површинско 
спирање, линијска ерозија са појавом јаружања, бујица, флувијална ерозија и плављење терена, 
колувијални и делувијали процеси уз стварање одрона и делувијално-пролувијалних застора. С 
обзиром на развијен вертикални профил територије, може се закључити да значајан део територије 
чине потенцијално нестабилни терени.  

I 1.4.�ПОСТАВКЕ ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
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Активности као што су огољавање терена (сеча шума) и нерегулисаност већих речних токова, у 
највећој мери утичу на повећање ризика и поремећаје стабилности тла.  
Сеизмичке карактеристике  
На сеизмолошкој карти за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1.000 и 10.000 година, која приказује 
очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве  63%, подручје Малог 
Зворника се на олеати за повратни период од 500 година налази у зони 8 о MCS скале. 
(Сеизмички услови за израду ПГР Мали Зворник, РСЗ, (бр.02-554/13 од 05.12.2013.). 
Педолошке карактеристике и бонитет земљишта 
По педолошким карактеристикама на подручју насеља Мали Зворник, заступљено је  неколико типова 
земљишта: смеђе рудо земљишту на кречњаку (око 55,21% територије обухвата), алувијално 
земљиште (творевине реке Дрине, око 39,95%), смеђе скелетоидно земљиште на гранитима ( 2,84%) 
и смеђе скелетоидно и скелетно земљиште на шкриљцима (територија КО Радаљ, у обухвату Плана, 
укупно- проближно 2,0%). Највећи део земљишта насеља Мали Зворник припада типовима смеђе 
рудо земљишту на кречњаку (terra fusca) и алувијалу.  
Бонитирање земљишта је одређивање његове плодности, на основу његових природних особина, у 
комбинацији са рељефом и хидролошким условима и без обзира на начин његовог коришћења. 
На територији у обухвату Плана, јављају се земљишта бонитетне класе I, II, III, IV и V. 
Делови уз Дрину и Радаљску реку, припадају највреднијој бонитетној групи (земљишта I и II 
класе), уз источну границу обухвата Плана налазе се земљишта III и IV класе, а V бонитетна класа 
је заступљена у мањој мери и то на крајње југоисточном делу насеља.  
Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике 
Комплетно подручје општине Мали Зворник је богато подземним водама доброг квалитета у разли-
читим геолошким срединама и са различитим хидрогеолошким карактеристикама.  
На основу структурног типа порозности, хидрогеолошке функције и значаја стенских маса, у широј 
зони Малог Зворника се могу издвојити два основна типа издани: збијени тип, формиран у оквиру 
шљункова и пескова алувијалних и терасних наслага Дрине и карстни тип издани формиран у оквиру 
тријаске серије кречњака, односно у кречњацима ''зворничке серије''. Подземне воде карстне издани имају 
изузетан потенцијал у погледу вишенаменског коришћења (флаширање, водоснабдевање, спорстко-
рекреационе сврхе итд.). Правац кретања вода је усмерен према Дрини, док су локални правци кретања 
изданских вода усмерени према мањим површинским токовима (пре свега Бучевском потоку).  
Површинске воде спадају у највредније природне потенцијале општине Мали Зворник.  
Дужина водених токова износи 205km, а густина хидрографске мреже је 1,1km воденог тока 1km2 
површине општине, што је изнад просека у Србији. На подручју општине има укупно 36 водотока, од 
којих је 28 узводно и 8 низводно од Малог Зворника. Они су саставни део укупног природног 
потенцијала од изузетног значаја за развој општине.  
Као и читава територија општине и подручје Плана генералне регулације Малог Зворника се одликује 
разгранатом хидрографском мрежом, а водотоци и изворишта припадају ''дринском сливу''. Окосницу 
читаве хидрографске мреже чини река Дрина, која протиче целом дужином територије и највећим 
делом чини границу Републике Србије према БиХ. Са великим укупним падом, знатним количинама 
падавина у сливу, богатством воде и протицајем од 370 m3/s, Дрина представља огроман водени поте-
нцијал за коришћење у другим привредним гранама (шумарству, индустрији, пољопривреди, рибарству, 
водоснабдевању, пловидби и др.). 
Сви водотокови, речице и потоци у обухвату Плана, припадају Дринском сливу (западна планинска 
граница Општине Гучево- Борања- Јагодња је уједно и вододелница Дринског слива.)  
Имајући у виду да су Зворничко језеро и Радаљка река, уз саму границу, али ван обухвата Плана,  
значајнији водотоци у насељу Мали Зворник су: Бучевска река, Моштаница и Ђукановића поток 
и поток Вољевица. Главни токови и њихове притоке су паралелни и теку од истока према западу или 
југозападу, а заједничка карактеристика ових токова је да су бујичног типа. По својој дужини су, 
углавном кратки, али са изразитим осцилацијама у количини воде, када се протицај многоструко 
повећава или смањује. 
Ерозије, бујице и поплаве 
Заједничка карактеристика свих токова на подручју обухвата је бујични карактер течења као 
последица великих количина падавина, разуђеног типа рељефа и литолошке подлоге.  
На већем делу територије у обухвата ПГР-а доминира неизражена-мала ерозија, а нешто мало су 
заступљене слаба (део КО Радаљ у обухвату ПГР-а) и средња ерозија (слив потока Вољевица).  
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У долини реке Дрине, као резултат флувијалне ерозије, формирани су алувијални наноси. 
На подручју насеља Мали Зворник изведени су радови на делимичној регулацији реке Дрине: десна 
обала регулисана је узводно од ХЕ Мали Зворник, до таложника  и канализационог испуста у реку, 
као и низводно од старог моста до потока Моштаница. Делом је изведена и регулација потока 
Моштаница и Бучевског потока. 
Минералне сировине 
Као и у читавој Подрињској области и на подручју општине су значајна лежишта металичних и 
неметаличних минералних сировина. Од металичних сировина значајни су лежишта и појаве 
антимона, гвожђа, олова и цинка, а од неметаличних: мермер, гранит и кречњак. 
Грађевински камен, кога има у скоро свим формацијама је сврстан у сировине које су искључиво 
механички припремљене (без промене примарног састава и склопа) и користе се у разним гранама 
грађевинарства. Иако не постоје значајнија ограничења за експлоатацију минералних сировина са 
аспекта природних услова, мора се нагласити постојање конфликта између коришћења земљишта у 
сврхе пољопривредне производње и перспективне експлоатације минералних сировина у оквиру и 
иван насеља Мали Зворник. Поред тога, треба рећи да је постојећа фабрика креча "Равнаја" 
непосредно уз државни државним пут I реда - Мали Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28),  
те да су негативни утицаји повишене буке и запрашености веома изражени у контакт зони. 
Енергетски ресурси 
Обзиром на географски положај и рељеф општине, као и на степен развијености пољопривреде, 
могуће је коришћење обновљивих извора енергије: хидроенергије, еолске, соларне енергије и 
биомасе. Најзначајнији енергетски ресурс на подручју општине Мали Зворник је хидроенергетски 
потенцијал реке Дрине и других мањих водотока.  
Према списку мини хидроелектрана, који је за потребе израде Просторног плана општине Мали 
Зворник, преузет из водопривредне основе Србије и потврђен условима и Катастром малих 
хидроелектрана Министарсва рударства и енергетике РС, у општини Мали Зворник, планирана је 
изградња 9 мини ХЕ. Наведене микролокације дате су орјентационо, а у обухвату ПГР-а, нема плани- 
раних локација. Према Мастер плану "Хидроенергетски потенцијал Мали Зворник" (из 2010.) у циљу 
сагледавања могућности искоришћења обновљивог извора енергије - хидропотенцијала речних 
токова општине изградњом МХЕ, дефинисане су само енергетске могућности, без провере осталих 
битних услова. На територији општине планирано је укупно 27 мини ХЕ, а у границама ПГР-а су 
орјентационе локације за МХЕ "Богићевићи" (река Радаљ) и МХЕ "Клек" (река Моштаница). 
Биолошке карактеристике 
За подручје општине Мали Зворник, као и за шира планинска подручја северозападне Србије кара-
ктеристична је сложеност и развноврсност флоре и фауне која се огледа у присуству бројних биљних 
и животињских врста и њихових заједница. Ово је резултат велике различитости рељефа, климе, 
геолошке и педолошке подлоге и сложеноси других абиотских чинилаца. 
Природни услови највише погодују буковим шумама. На топлијим стаништима појављују се и храст 
китњак, граб, цер, багрем и др. Ливаде, оранице, воћњаци и баште заузимају део окућнице, са 
тенденцијом даљег редуковања површина и привођења земљишта за даљу изградњу објеката.  
На територији општине преовлађују шумске заједнице, што указује на одређене животињске врсте на 
овом простору: срне, зечеви, дивље свиње, фазани, дивље патке, јаребице- ловна дивљач и др. врсте; 
Трајно заштићене врсте су: рис, видра, ласица, твор, орао, јастреб, соко, рода, детлић, сова, гавран. 
Врсте заштићене ловостајем су: дивља свиња, срна, куна, зец, фазан, јастреб кокошар, дивља патка, 
дивља гуска, дивљи голуб, креја и грлица. Дивљач ван режима заштите су: дивља мачка и лисица. 
Рибљи свет је веома богат. Река Дрина и Зворничко језеро су богати ципридним врстама: шаран, 
скобаљ, клен, сом, мрена и др., а притоке Дрине су богате соломидним врстама поточне пастрмке. 
Ови водотоци су веома погодни за узгој рибе (шаран, пастрмка) у природним условима и за изградњу 
рибњака, јер је вода чиста. Константно смањење и промене природних станишта услед крчења шума, 
ширења зоне изградње, хемизације пољопривреде и других људских активности, утиче да је број 
угрожених врста у порасту. 
Демографски показатељи 
За приказ кретања броја становника насеља Мали Зворник током протеклих деценија, коришћени су 
резултати свих спроведених пописа становништва од 1948. до 2011. године са посебним освртом на 
период 1991.-2011. година. Процена будућег кретања изведена је на основу тренда 2002.-2011. и 1991. 
-2011. година. 
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Према урађеним проценама број становника до 2020.г. у насељу и општини Мали Зворник 
ће се  
смањивати. За период између два задња пописа, пад броја становника у насељу Мали 
Зворник је износио 7%, а на читавој територији општине преко 11%. Иако за Попис 2011.г. 
још увек нема објављених податка живоро-ђених, одн. стопе морталитета (па су као референтни 
узети пописи 1981, 1991 и 2002.г), у посматраном временском интервалу за подручје у 
обухвату Плана, стопе природног прираштаја су континуирано опадале, што је резултат 
опадајућег тренда стопе наталитета, а пораста стопе морталитета. Предвиђања су да је 
стопа наталитата већ прешла у негативан тренд. 
 
Графикон 1: Упоредни преглед броја становника по пописима 1948-2011.г.  
                       - насеље Мали Зворник  и  општина Мали Зворник  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: попис  становника 2002. и 2011.г. је урађен по новој методологији у односу на претходне пописе, где се становништво са 
преко 1 год. боравка на раду у иностранству није  третирало са сталним пребивалиштем у земљи.  
 
Густина насељности на простору насеља Мали Зворник, се између 1981- 2011, односно у последња 
три пописа, повећавала или смањивала у складу са променама у броју становника насеља, те на 
последњем Попису из 2011.године износи 485 ст/ha. (у односу на податке Пописа из 2002. пад 
густине насељености износи око 7%). 
Приликом пописа 2011.г.забележено је следеће процентуално учешће старосних група: најзасту-
пљенија старосна група била је 50-54г.(9,6%), док је процентуално најслабије заступљена старосна 
група 65-69.г. (3,2%). Највећа промена настала је у процентуалном учешћу младог становништва 
које се смањило у периоду 2002-2011.г. за 5,6%, док се процентуално учешће зрелог становништва  
повећало - 2011.г. у односу на 2002.г. за 2,3%. Учешће старог становништва повећало се у посма-
траном периоду  за 3,2%. Будући да резултати пописа 2011.г. везани за број и структуру домаћи-
нства још увек нису објављени, за пројекције су коришћени резултати ранијих пописа. Према 
урађеним проценама број домаћинстава до 2020.г. насеље и општину Мали Зворник ће бележити 
раст, али уз пад просечне величине. 
Грађевинско подручје 
Постојеће грађевинско подручје насеља Мали Зворник, дефинисано је Генералним планом Малог 
Зворника до 2020.год., где је дат и опис границе грађевинског подручја. Према Концепту плана, 
укупна површина обухваћена границом ПГР-а је 238,67hа, што чини 1,30% укупне површине 
општине Мали Зворник.  
Анализа и оцена стања грађевинског подручја је извршена на основу: обиласка терена и орто-фото 
подлога, добијених података и услова надлежних институција, донетих урбанистичких планова и 
других докумената. Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да грађевинско подручје 
насеља дефинисано ГП-ом, углавном задовољава потребе становништва. Обухват и грађевинско 
подручје ПГР-а је незнатно повећано у односу на предходно дефинисано, из неколико разлога: због 
затечених- изграђених делова територије, односно промена у Дигиталном катастарском плану, у 
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смислу даље деобе грађевинских парцела, усаглашавања обухвата важећих ПДР-е (који су донети 
после усвајања ГП-а), а делом и због промене тока Дрине, односно одступања фактичког и 
катастарског стања парцела реке Дрине (кп.бр. 1170, 739/1 и 739/2 КО Мали Зворник). Разлика у 
величини обухвата и величине грађевинског подручја је релативно мала и износи- за обухват 2,267hа 
(око 1%), а за грађевинско подручје 8,484hа (око 4%). 
Власнички статус земљишта 
Постојећи статус земљишта је утврђен на основу података преузетих од РГЗ, Служба за катастар 
непокретности Београд и Служба за катастар непокретности Мали Зворник. Према списку са носио-
цима права за Општину Мали Зворник, највећи део земљишта је у приватној својини, а корисници 
највећих површина у државној својини, на територији обухвата Плана су: Општина Мали Зворник и  
ПД Дринско-Лимске ХЕ ДОО Бајина Башта. 
Стамбени фонд 
У КО Мали Зворник налази се укупно 1882 стана са 122 401m2  стамбене површине, а у овај број су 
поред станова за стално становање (настањених и ненастањених у време Пописа), урачунати и 
станови који не улазе у стамбени фонд, а користе се повремено за одмор и рекреацију или у време 
сезонских радова у пољопривреди, као и станови који се користе за обављање неке делатности, јер 
чине потенцијални стамбени фонд. Поређење са подацима из Пописа 2002.године показује да су се 
укупан број станова и површина стамбеног фонда увећали, али повећао се и број напуштених 
станова, као и број привремено ненастањених станова. На тај начин се повећала и просечна 
површина, као и индивидуални стандард становања. Један од показатеља квалитета стамбеног фонда 
је опремљеност одговарајућим инсталацијама и помоћним просторијама. На основу статистичких 
података може се закључити да је квалитет стамбеног фонда у погледу опремљености делимично 
задовољавајући. Од укупног броја станова за стално становање свега 1,9%  је без водовода, а само 
0,1% без ел.енергије. Међутим, 7,2% станова је без купатила, а чак 6,3% је и без нужника.  
Јавне и комуналне службе 
- Дечја заштита 
Активности дечје заштите и предшколског васпитања обавља Предшколска установа "Црвенкапа", 
као једина специјалистичка установа ове врсте на читавој територији општине. У обухвату Плана, 
постоји само један објекат овог типа, лоциран у централној зони, а осим у објекту Предшколске 
установе, припремна предшколска настава се организује и у просторијама Месне заједнице Доње 
насеље (у обухвату Плана). Својим смештајним капацитетима објекат и припадајућа парцела  
предшколскеа установа задовољава потребе за организованим смештајем и заштитом деце на 
подручју Плана.  
- Образовање 
На територији Плана, као и читавој територији општине Мали Зворник, образовно-васпитни рад 
обавља се на нивоу основног и средњег образовања. Мрежу школских објеката у насељу Мали Зво-
ник чини матична Основна школа "Бранко Радичевић" и средња школа Мали Зворник. Средња школа 
Мали Зворник је једина средњошколска установа у читавој општини, а према важећим програмима, 
настава се обавља у оквиру општег и стручних образовних профила. 
На предметној територији нема објеката високог образовања, као ни објеката ђачког, односно 
студентског становања. За децу и омладину са посебним потребама, нема организованих специјалних 
одељења у оквиру посебне наставе. 
Према доступним подацима проценат деце сва обухваћене основним образовањем је 93%, а средњим  
око 92%, при чеми треба имати у виду да је школа Мали Зворник, једина средња школа у општини, 
па је тако са читавог гравитирајућег подручја средњешколским образовањем обухваћено 36,5% деце 
средњешколског узраста. Постојећи капацитети школских комплекса не задовољавају ни минималне 
стандарде, нарочито када је реч о изграђеном простору школе. У основној школи у Малом Зворнику, 
треба обезбедити укупно око 1700m2 изграђеног простора и око 2300m2 школског комплекса, али уз 
услов рада у једној смени (за рад у две смене требало би дуплирати капацитете, што се сматра 
нерационалним). У средњој школи недостаје око 550m2 изграђеног простора, као и скоро 3500m2 

слободних површина. 
- Здравствена заштита 
У насељу Мали Зворник примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Мали Зворник. 
Обзиром да је ово једина установа за примарну здравствену заштиту становника, гравитационо 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

17 

подручје је знатно шире од граница које су предмет овог Плана, тако да централна установа са 
својим општим и специјалистичким службама опслужује читаву општину. 
Како је искоришћеност укупног просторног капацитета максимална, велики проблем је недостатак 
простора.  
Снабдевање лековима обавља се преко ОЈ апотекарске установе Лозница у Малом Зворнику и 
неколико апотека у приватном сектору.   
Службу ветеринарске медицине обављају је две ветеринарске станице из Лознице и Љубовије и једна 
ветеринарска амбуланта из Малог Зворника. Све три јединице, теренским радом покривају читаву 
општину. 
- Верски објекти (објекти посебних јавних садржаја) 
Већи део становништва општине Мали Зворник је православне хришћанске вероисповести, а 
Православна црква, је у проценту верника најзаступљенија (према попису из 2002.припадника 
православне вероисповести, је 93,5%, док са пописа из 2011.ови подаци још увек нису доступни). На 
подручју насеља Мали Зворник се налази једна православна црква- црква Сабор Српских Светитеља. 
Од верских објеката других вероисповести постоји Џамија са гасулханом (капелом) у Доњем насељу  
у Малом Зворнику (Према попису из 2002. проценат верника исламске вероисповести, је 4,23%). 
- Култура 
Једини носилац и координатор културних догађања у целој општини Мали Зворник је Библиотека 
"17.септембар" (бивши Дом културе). Поред своје основне делатности, бибилиотека је организатор 
гостовања културно-уметничких друштава, позоришта, песничких смотри, ликовних изложби и 
других смотри, сусрета, такмичења и пратећих манифестација. Ако се узме у обзир број становника 
гравитирајућег подручја (практично читаву преосталу територију општине), може се закључити да је 
то знатно испод важећих норматива за овај део јавног сектора. 
- Социјална заштита 
У насељу Мали Зворник, као и на читавој територији општине, социјалну заштиту обављају следеће 
службе: Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста, Национална служба за запошљавање, Републи-
чки завод за здравствено осигурање и Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање. 
Општа карактеристика рада свих установа је добра организација рада и релативно добар просторни 
распоред, али и недостатак радног простора за услове повећаних потреба.  
- Јавно информисање и издаваштво 
Jaвно информисање у насељу Мали Зворник, као и у целој општини, није на задовољавајућем нивоу. 
Разлози су бројни, а пре свега конфигурација терена и недостатак средстава за постављање новог 
репетитора и побољшавање студијске и емисионе опреме.  
- Спорт и рекреација 
У oбласти физичке културе на читавој територији општине, уочљив је надостатак наменских објеката 
активног спорта и рекреације -спортских сала и затворених или отворених терена за мале спортове.  
У насељу Мали Зворник, спортска сала Средње школе, фискултурна сала основне школе и отвoрени 
терени за мале спортове (рукомет, кошарка и мали фудбал), у оквиру школског комплекса, користе се 
пре свега за потребе школа, али и за рекреативце. У Горњем насељу, поред шеталишта уз Дрину, 
постоји спортско-рекреативна површина (тениски терен и мања стаза за атлетске дисциплине), која  
је само делимично у функцији.  
На подручју општине регистровано је око 500 спортиста, а све спортске клубове обедињује Спортски 
савез општине Мали Зворник. Изузетно је активно Ловачко удружење  и  Удружење риболоваца.  
Капацитети простора и објекти мирне рекреације су скоро потпуно неискоришћени иако захтевају 
релативно мала улагања, Нема уређених излетишта, шеталишта, марина, туристичких викенд насеља, 
кампова и сл. а јавна плажа (непосредно иза бране). Коришћење простора активне рекреација ван 
урбане зоне је у великој експанзији, са све већом популаризацијом и динамиком развоја, што веома 
позитивно утиче на дефинисање идентитета општине Мали Зворник у оквиру региона.Ово се пре 
свега односи на реку Дрину и Зворничко језеро, као највећи потенцијал Азбуковице и могућности 
њиховог коришћења за све врсте спортске рекреације на брзим рекама и језеру. 
- Јавне и комуналне службе, државна управа и админстрација 
Обзиром да је насеље Мали Зворник општински центар, службе државне управе, администрације, 
јавне и комуналне службе и предузећа су смештени на ужој или широј територији насеља, односно у 
обухвати ПГР-а. Ове службе играју значајну улогу у задовољавању основних потреба становништва 
из домена јавног сектора, као што су: уређење и опремање градског грађевинског земљишта, одржа-
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вање комуналних објеката, градских улица и локалних путева као и осталих услуга из домена јавних 
и комуналних услуга, затим снабдевање и дистрибуција санитарне воде и енергената, обезбеђивање 
поштанско-телеграфског и телефонског саобраћаја и веза, одржавање катастра непокретности, 
изворни и поверени послови из надлежности републике и општине, судске и правосудне услуге и сл.  
Постојећи просторни капацитети јавних и комуналних функција, управе и администрације углавном 
задовољавају потребе служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без 
прегруписавања у оквиру постојећег расположивог простора или са могућношћу повећања корисног 
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. 
- Комунални објекти и комплекси 
Једина зелена пијаца је у Малом Зворнику, је у западном делу Горњег насеља. Сталног је карактера, 
по положају и величини простора углавном задовољава потребе, али уз услов наменског коришћења 
и са допуном недостајућим садржајима (евентуално повећање броја тезги и њихово наткривање, 
уређење паркинга и сл.). На територији обухвата Плана нема сточних пијаца (најближe су у 
Љубовији и Лозници, на око 35-40km насеља Мали Зворник), а није ни исказана потреба за њима.  
Према Одлуци о сахрањивању и гробљима на подручју општине М. Зворник ("Сл гласник", бр. 
07/2010), управљање, уређење и одржавање православног гробља у Малом Зворнику врши ЈКП 
"Дрина", а гробљима припадника муслиманске вероисповести управља Исламска верска заједница, 
Одбор у М. Зворнику. У насељу Мали Зворник постоји једно градско гробље, са православним и 
муслиманским делом, на локацији Доње насеље.  
Упрaвљaњe кoмунaлним чврстим oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Мали Зворник, пoвeрeнo je JКП 
"Дрина", Мали Зворник, које врши сaкупљaњe, трaнспoртoвaњe и oдлaгaњe чврстoг кoмунaлнoг и сл. 
oтпaдa нa пoстojeћу привремену депонију у Лозници. JКП "Дрина" покрива тeритoриjу насеља Мали 
Зворник и oпслужуje већину дoмaћинстaвa са градске територије. 
За сада нема селектовања, као ни било каквог поступка рециклаже отпада. Сакупљање и одвожење 
отпада је контејнерског типа, а из насеља Мали Зворник се односи свакодневно.  
Скупштина општине Мали Зворник је донела Одлуку о приступању пројекту регионалног управљања 
отпадом са општинама Љубовија, Крупањ и Градом Лозница. Осим тога, заједно са суседним 
општинама Љубовија и Крупањ, општина Мали Зворник је склопила споразум са Градом Лозницом  
о формирању Регионалне депоније на лозничкој територији (у току је израда студије за избор 
локације). Одлучено је да се регионална депонија изгради на територији Града Лознице, а процедура 
израде Регионалног плана је у току.  
Насеље Мали Зворник се снабдева водом преко јавног градског водовода, који је у надлежности ЈКП 
“Дрина” из Малог Зворника. Независно од јавног водовода, на терену је веома присутно и снабде-
вање индивидуалним водоводним системима (ИВС), односно водоводима до пет прикључених 
домаћинстава. Чест је случај да корисник градског водоводног система поседује и прикључак на још 
неки од ИВС-а. Извориште градског водоводног система је: у Малом Зворнику- ''Копани бунар КБ'', 
''Шипад'' и ''Влашке њиве'';  
Једино изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода, у целој општини Мали Зворник, је 
Емшир јама са 6 укопаних бетонских таложних поља за 2500 еквивалентних становника у самом 
насељу Мали Зворник. 
Привредни потенцијали 
Привредне развојне потенцијале овог подручја чине: 
-  повољан геостратешки значај и саобраћајно-географски положај насеља 
   Како се налази на самој граници Мачванског округа, односно северозападном делу Републике 
   Србије, насеље Мали Зворник има значајну компаратривну предност коју чине: погранични поло- 
   жај, добра проходност терена кроз део Дринске долине и изграђена саобраћајна инфраструктура.  
   Иако државна граница на Дрини није дефинисана, погранични положај омогућава даљи развој  
   прекограничне сарадње између Босне и Херцеговине и Србије (гранични прелаз "Нови мост") и 
   гранични пешачки прелаз (Стари мост -мост Краља Александра). Постојећа путна инфраструктура  
   и то: државни пут I реда (ДП Iб-26), деоница река Дрина - Мали Зворник –Лозница и државни пут  
   I реда (ДП Iб-28), деоница река Дрина- М. Зворник –Љубовија -Бајина Башта, са даљим укључењем  
   у шире магистралне саобраћајнице, омогућавају  добру повезаност са осталим регионима. Иако уз 
   обавезну реконструкцију и  ревитализацију, железнички правац Рума-Шабац- Мали Зворник, обезбе-  
   ђује веома рентабилну теретну и путничку везу са Шапцем и Румом, али омогућава и обнављање 
   међународне железничке везе са Босном и Херцеговином 
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-  природни ресурси: земљишни и водни ресурси, природне сировине, традиција рударства и енерге- 
   тике, као и ресурси обновљивих извора енергије. Пољопривредно земљиште са потенцијалом за  
   даљи развој сточарстве, ратарства и воћарства, и обезбеђивањем сировина за прерађивачке капаци- 
   тете прехрамбене индустрије, и шумско земљиште, које заједно са својим биоклиматским и антие- 
   розивним утицајем, уједно обезбеђује и дрвне сировине за даљу прераду, представљају битне 
   услове за убрзанији привредни раст. Водни ресурси, као најобилнији потенцијал у целој општини,  
   премашују локалне потребе и чине значајан потенцијал, како за производњу електричне енергије,  
   тако и за интезивирање рибарске производње и за решавање питања водоснабдевања, за наво- 
   дњавање, одводњавање и сл. Посебан потенцијал представљају и минералне сировине, од којих пре  
   свега треба поменути кречњаке (граните) и мермер, а скоро потпуно неискоришћен је и потенцијал  
   обновљивих извора енергије (мини-хидроелектране). 
-  становништво, које представља развојни потенцијал, изражен као радна снага и као тржиште,  
-  изграђени капацитети: изграђени енергетски, индустријски и други привредни објекти (радна зона),   
   објекти трговине и услуга, угоститељства и занатства и ост., који су осим за насеље Мали Зворник,  
   од значаја и за читаво подручје општине. 
Саобраћај 
Саобраћајни токови  на подручју насеља Мали Зворник су превасходно транзитног карактера на 
мрежи државних путева, а изворно циљног на општинској и мрежи некатегорисаних путева. 
Окосницу уличне мреже на подручју Плана генералне регулације Малог Зворника чине примарне 
саобраћајнице које се поклапају са деловима  праваца државних путева према Уредби о категори-
зацији државних путева ("Сл.гласник РС", број 105/2013 и 119/2013) а у складу са Референтним 
системом Републичке дирекције за путеве: 
- државни пут Iб реда број 26 (стари магистрални М-4) се простире кроз насељено место Мали 
Зворник улицом "Светосавском" у дужини од 1888m и то од моста на Дрини (гранични прелаз "Нови 
мост" до уласка у КО Радаљ. 
- државни пут I б реда број 28 (стари магистрални М-19.1) се простире кроз насељено место Мали 
Зворник улицом "Вука Караџића", од саобраћајног моста на Дрини до пешачког дринског моста, у 
дужини од 2574m и улицом "Краља Петра I", од пешачког моста до хидроцентрале, у дужине1891m.   
- општински пут О-7 се простире улицом "Првомајском" у дужини од 560m. у границама плана. 
- општински пут О-8 се простире улицом "Анте Богићевића" у дужини од 430m. у границама плана. 
- општински пут О-17 се простире улицом "Бучевском" у дужини од 510m. у границама плана. 
Улична мрежа насеља је директно повезана са државним путевима ДПIб-26 и ДПIб-28 при чему 
велики број улица из насељске мреже излазе директно на државне путеве I реда. 
  
Планом је предвиђена категоризација уличне мреже на: примарне, секундарне и терцијалне саобра-
ћајнице. У мрежу примарних саобраћајница Малог Зворника сврставају се делови претходно наведе-
них државних путних праваца ДПIб -26 и ДПIб-28, који кроз територију града пролазе као постојеће 
улице које се пружају у правцу североисток-југозапад, све време пратећи корито реке Дрине.  
Мрежу примарних саобраћајница чине: улица "Краља Петра I" (која пролази кроз део насеља у коме 
су смештени сви централни градски садржаји; општина, дом здравља, хотел, установе културе и ост.), 
улица "Вука Караџића" и "Светосавска" улица. Улога секундарних градских саобраћајница је да 
повежу насељска подручја и да прикупљају саобраћајне токове са терцијалних саобраћајница и 
омогуће њихово уливање у саобраћајне токове на мрежи примарних саобраћајница. Секундарну 
мрежу саобраћајница чине следеће улице: "Рибарска", "Дринска", "Бучевска", "Николе Тесле", 
"Милоша Гајића", "Јована Цвијића", "С. Вучићевића Баће", "Предрага Ердељана", "Церска", 
"Првомајска" и "Железничка".  Све остале саобраћајнице у систему имају улогу сабирних и 
приступних улица и припадају групи терцијалних градских саобраћајница.  
Саобраћајни токови на терцијарној мрежи градских саобраћајница су по карактеру изворно – циљни  
и малог интезитета. Оријентациона дужина постојеће уличне мреже насеља Мали Зворник је око 25 
km, од чега је дужина примарне уличне мреже око 6.4km, секундарне 7.8km и терцијалне око 10.8km. 
У профилу саобраћајница често нема тротоара или уколико постоје, недовољне су ширине. 
У структури саобраћајног тока доминирају путнички аутомобили као и теретна возила и аутобуси 
обзиром да транзитни саобраћај пролази кроз насеље. Систем саобраћајне мреже на подручју насеља 
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Мали Зворник у појединим деловима има неки од типских облика уличне мреже, углавном је то непла-
нски грађена улична мрежа која се развијала сходно конфигурацији терена.  
Улична мрежа  је у значајној мери са неодговарајућим профилима који онемогућавају да се на 
одговарајућем нивоу услуге опслуже улазно излазни правци и да се омогући адекватно повезивање 
различитих садржаја.  
У насељу Мали Зворник је евидентан недостатак јавних површина за кретање пешака, чиме су пешаци 
као учесници у саобраћају директно угрожени. Имајући у виду величину и просторни размештај акти-
вности, евидентно је да ће пешачки саобраћај у насељу Мали Зворник и даље имати значајну улогу.  
С тим у вези одређен број саобраћајнице у склопу основне уличне мреже, обавезно мора имати 
изграђене пешачке стазе. Недостатак саобраћајних површина за пешачки и бициклистички саобраћај 
утиче у великој мери на квалитет живота и на безбедност саобраћаја у целини. Положај пешачких 
стаза, њихове димензије и урбана опрема која се дуж њих поставља,треба да обезбеде пуну физичку 
заштиту пешака од осталих видова саобраћаја.  
У насељу је изграђено и уређено недовољно јавних паркинг површина које не одговарају потребама 
насеља Мали Зворник. У току реконструкције делова државних путева ДПIб-26 и ДПIб-28 и то на 
деоницама које покривају улице "Вука Караџића" и "Краља Петра I" изграђени су простори за 
подужно паркирање моторних возила ван коловоза, те је на тај начин омогућено безбедније кретање 
свих учесника у саобраћају. У осталом делу насеља привремено стационирање саобраћаја се обавља 
на деловима коловоза и тротоара што умањује ефикасност одвијања саобраћаја. У складу са очеки-
ваним растом саобраћајних захтева као и порастом степена моторизације могу се очекивати повећани 
захтеви за паркирањем. У делу насеља где су концентрисане централне градске функције, јавља се 
израженији недостатак паркинг простора. Нове паркинг просторе би требало организовати на 
одговарајућим слободним површинама и дуж приступних саобраћајница где год за то има могућности. 
У зонама индивидуалног становања простор за паркирање треба обезбедити у оквиру парцела.  
Према пoстojeћeм стaњу нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa, па би трeбaло пoсвeтити 
знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja, на локацијама где за то постоји могућност.  
Што се железничког саобраћаја тиче, на предметном подручју налази се: 
1. Неелектрифицирана једноколосечна железничка пруга број 51: (Рума)-Распутница Доња Борина- 
    Зворник град. 
2. Железничка станица Зворник у км 73+454 предметне железничке пруге, са 6 станичних колосека,  
    отворена за путнички и теретни саобраћај. 
3. Путни прелази: км 71+277, км 71+581, km 72+125, km 73+816, km 74+258, km 74+358,km 74+425,  
    km 74+492 и km 74+864 предметне железничке пруге, осигуран саобраћајним знаковима на путу 
    и троуглом прегледности. 
Железнички саобраћај се задржава у садашњем обиму и на садашњем простору. Мада је урађен 
пројекат реконструкције и ревитализације пруге до хидроелектране (за путнички саобраћај) 
оцењено је да нема услова нити реалних транспортних захтева за изградњом овог дела пруге. 
Водоводни систем 
Како планине у окружењу  насеља Мали Зворник, нису богате квалитетном изворском водом, извор 
снабдевања  санитарном водом насеља Мали Зворник је алувион реке Дрине. Насељe Мали Зворник 
снабдева се санитарном водом преко јавног насељског  водовода -градским водоводним системом 
(ГВС), који је у надлежности ЈКП "Дрина" из Малог Зворника. У обухвату ПГР Мали Зворник, нала-
зи се малозоврнички  водоводни систем  у ком се налазе  изворишта  питке воде : "Копани бунар" 
(q=25l/s + 30 l/s), бунар "Шипад" (q=10,0l/s ) и ван границе ПГР-а ''Влашке њиве'' (q=2+4l/s ). 
Систем снабдевања санитарном водом чине: примарна и секундарна водоводна мрежа и резервоарски 
простор (резервоар у Вилама -170m3, сабирна комора Глушчевића -30m3, резервоар високе зоне у 
Вилама (изван границе ПГР-е) -250m3, резервоар Звездара -70m3, резервоар више зоне Жарковићи  
(изван границе ПГР-е) -22m3. Поређењем  расположивих количина воде на извориштима и  
потребних количина санитарне воде, можемо закључити да је капацитети изворишта задовољавајући, 
али велики број потенцијалних корисника ниje прикључен на водоводну мрежу. 
Канализациони систем  
У оквиру границе ПГР-е, сакупљање и евакуација санитарно-фекалних, атмосферских  и индустри-
јских отпадних вода, врши се канализационим  колекторима, који се изливају без пречишћавања у 
реку Дрини, или индиректно у мање водотокове, који се уливају у реку Дрину. Постојећа канализа- 
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циоана  мрежа  у обухвату ПГР Мали Зворник, састоји се из примарних и секундарних канализа-
ционох колектора, који су трасирани управно ка реци Дрини најкраћим путем (не прате регулционе 
коридоре улица).  
Цео систем, састоји се из великог броја мањих, независних система, које је неопходно повезати и 
објединити у веће, а који ће се уливати у реципијент – реку Дрину и то преко постројења за пречи-
шћавање отпадних вода. Како би се  извршило међусобно повезивање каналиационих система и 
евакуисао каналиски садржај до планираних локација за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода, предвиђена је изградња главног примарног канализационог колектора уз реку Дрину. 
Водопривредна инфраструктура 
На подручју насеља Мали Зворник изведени су радови на делимичној регулацији реке Дрине, регула-
цији Бучевачког потока и реке Моштанице и то: 
-десна обала реке Дрине регулисана је низводно од ХЕ Мали Зворник, до таложника и канализа-
ционог испуста у реку Дрину, као и низводно од старог моста до потока Моштаница. 
-регулација потока Моштаница, урађена је узводно од Државног пута, до границе обухвата ПГР-е, 
али су на  деоници регулисаног корита изграђени  објекти. 
-регулација Бучевачког потока, изведена је целом деоницом потока у граници обухвата ПГР-е (са 
попречним профилом корита трапезног облика, до ул."Рибарска", док је део узводно од поменуте 
улице зацевљен) и још толико узводно од границе ПГР-е.  
Електроенергетика 
Снабдевање крајњих потрошача електричном енергијом се врши четворонапонским системом 
преноса електричне енергије-110/35/10/0,4кV, путем водова 110кV,35кV,10кV и 0,4кV и трафо-
станица 110/35кV,35/10кV и 10/0,4кV. При преносу електричне енергије коришћени су надземни и 
подземни електроенергетски објект и водови, наведеног напоског нивоа. 
На простору предметног простора ПГР- Мали Зворник егзистира једна трафо-станица 110/35кV 
"Мали Зворник", максималног капацитета 2х31,5MVА.Трафо-станица се електричном енергијом 
снабдева путем далековода 110кV из разводног постројења 110кVА. Разводно постројење 110кV се 
електричном енергијом снабдева путем два двострука далаковода 110кV, изграђена на гвоздено-
решеткастим стубовима из правца xидроеле-ктране "Зворник". На предметном простору егзистирају 
и две трафо-станице 35/10кV: "Мали Зворник 1" (2х 2,5MV) и "Мали Зворник 2" (1х4MVА) и 21 
трафо-станица 10/04кV. Инсталисана ел.снага трафо-станица 10/0,4кV у 2014год. износи 12350kVА. 
Трафо-станице 10/04кV се електричном енергијом снабдевају подземним електроенергетским 
кабловима 10кV и далеководима(надземним) 10кV. Подземни каблови 10кV су највећим делом 
постављени у насељу Мали Зворник, а далеководи у периферном делу насеља Мали Зворник. Преко 
подручја Плана генералне регулације Maли Зворник прелази више ваздушних водова 110кV 
постављених на гвоздено-решеткасте стубовима. Један далековод 110кV је постављен од РП 
(разводно постројење) 110кV "Мали Зворник" до трафо-станице 110/35кV "Мали Зворник", један 
једноструки далековод 110кV од РП 110кV до ТС 110/35кV "Лешница" и даље до ТС 220/110кV 
"Шабац 3" и један двоструки далековод 110кV у правцу Лозница-Ваљево. Један од поменутих 
далековода 110кV електричном енергијом снабдева трафо-станицу 110/35кV "Лозница 1" и "уводи" 
се у ТС 220/110кV "Ваљево 3", а један далековод 110кV електричном енергијом снабдева трафо-
станицу 110/35кV "Осечина" и "уводи" се у ТС 220/110кV "Ваљево 3". Преко подручја Плана 
генералне регулације прелази један двоструки ваздушни вод  35кV у правцу насеља Лозница. Један 
од далековода (двоструког) 35кV електричном енергиојом снабдева трафо-станице 35/10кV "Каракај" 
и "Козлук" и "уводи" се у трафо-станицу 110/35кV "Лозница". Један од далековода 35кV (двоструког) 
електричном енергијом трафо-станицу 35/10кV "Мали Зворник 2" и "уводи" се у трафо-станицу 
110/35кV "Лозница". Од трафо-станице 110/35кV "Мали Зворник" до ТС 35/10кV "Велики Мајдан" 
изграђен је далековод 35кV на гвоздено-решеткастим стубовима.  
Топлификација и гасификација 
У насељу постоји једна блоковска котларница (у анексу стамбено пословне зграде на кат.парцели бр. 
576 К.О.Мали Зворник), са укупним процењени, капацитетом конзума 6MW. Примарни енергент је 
природни гас, а алтернативни мазут. Котларница је амортизована у знатном степену, нема могућно-
сти за проширење и прикључак нових корисника, не испуњава безбедносне и еколошке услове. На 
подручју Плана генералне регулације постоје следећи елементи гасоводног система: челични гасовод 
средњег притиска прикључен на главну мерно-регулациону станицу "Велики Зворник" (преко Дрине) 
и две мерно-регулационе станице "Топлана" и "Кречана". Све је у надлежности ЈП "Србијагас". 
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Птт и електронске комуникације 
У насељу Мали Зворник изграђене су две аутоматске телефонске централе: "Мали Зворник" коју 
чине централа "ЧН М.Зворник" и ИП-АН уређај МА5603 "М.Зворник" (HUAWEI) и истурени степен 
"М.Зворник", а коју чине: централа "КН Индустријска зона" (дигитална, SI2000/224 RASM)  и анало-
гна централа  МА5600T "М.Зворник Мост" (HUAWEI), које својим кабловским подручјаима покри-
вају насеља Мали Зворник и део Сакара. Веза са главном централом "Шабац" је магистралним 
оптичким ТТ каблом Шабац – Лозница – М.Зворник – Љубовија, а рервна веза АТЦ "М.Зворник" са 
телекомуникационим системом Републике су радио релејне везе са репетитора  Читлук, Велика 
Река, Јагодња  и Гучево, а радио-релејни коридор постоји и између две централе у насељу. 
У обухвату плана генералне регулације постоје базне радио-релејне станице  МТС-а и "ВИП мобиле"  
(на комплексу трафо-станице) које покривају јужни део насеља, а северни, за сва три оператера, 
покривен је са базних станица на брду Каменита ђевојка (ван обухвата ПГРа). 
Кабловски дистрибутивни систем (КДС) није изграђен.  
Обухват плана генералне регулације је сигналом јавног сервиса покривен са два репетитора ЈП 
Емисиона техника и везе : "Мали Зворник Обданиште" и "Мали Зворник град".  
Зелене површине јавне намене 
На подручју обухваћеном Планом, зелене површине се могу поделити у две основне групе:  
ваннасељско зеленило и јавне зелене површине. 
Ваннасељско зеленило се појављује у више категорија. Према врстама вегетације ваннасељско зеле-
нило може бити: шумско, ливадско, земљиште под ратарским, воћарским културама и сл., а по 
функцији зелене површине ван насеља могу се сврстати у: уређено и неуређено земљиште под 
вегетацијом (заштитно зеленило, зеленило рекреативних простора и сл.), шумско и пољопривредно. 
Према постојећем стању, ваннасељско зеленило је у оквиру и изван грађевинског подручја насеља, 
у неизграђеном делу територије, с тим што су у грађевинском подручју уређене и неуређене зелене 
површине и пољопривредно земљиште (на простору између Државног пута и Дрине, углавном у 
Доњем насељу), а изван њега шуме и пољопривредно земљиште на стрмим теренима (источно од 
Државног пута).  
Hасеље Мали Зворник нема уређене jaвне зелене површине, осим мањих површина у центру насеља. 
Такође не постоји заштитно зеленило у делу коридора Државног пута кроз насеље, као ни рекреа-
тивног уређеног зеленила за масовну употребу. Зеленило стамбених блокова углавном није 
формирано, а због оскудности грађевинског простора и преовлађујућег типа становања у насељу, 
поставља се питање рационалности планирања јавних зелених и парковских површина према 
уобичајеним нормативима. Васпитно-образовни и објекти јавних функција такође оскудевају у 
наменски уређеним зеленим површинама. Нeдoстaтaк зeлeних jaвних пoвршинa дoнeклe je 
кoмпeнзoвaн чињeницoм дa je нa пoдручjу плaнa нajзaступљeниje пoрoдичнo стaнoвaњe гдe je oднoс 
изгрaђeних структурa и пoвршинa пaрцeлe пoвoљaн, oднoснo дa je oкo 60-70% пoвршинe пaрцeлe 
нeизгрaђeнo и нaмeњeнo зeлeнилу. Нa ужeм пoдручjу нaсeљa слoбoдни дeлoви грaђeвинских пaрцeлa 
сe нe кoристe зa пoљoприврeдну прoизвoдњу, пa сe мoгу смaтрaти oдрeђeним видoм зeлeних 
пoвршинa.  
Градитељско наслеђе 
На територији ПГР-е Мали Зворник нема утврђених непокретних културних добра.  
Евидентирани објекти градитељског наслеђа су: Склониште династије Карађорђевић, Мали Зворник 
и Мост Краља Александра Карађорђевића на Дрини, Мали Зворник. На подручју обухвата Плана  
налазе се и вредни објекти градитељског наслеђа, као и четири археолошких локалитета. 
Природна добра 
Према Решењу о условима заштите природе (03 број 020-2932/2), које је за потребе израде Плана 
генералне регулације, доставио Завод за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни 
регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода: у оквиру предметног 
подручја нема заштићених подручја, подручја у поступку заштите, или подручја планираних за 
заштиту, а деоница Дрине са приобалном вегетацијом у природном и полуприродном стању, унутар 
граница Плана је део еколошког коридора од међународног значаја. 
Животна средина 
Oпштинa Мали Зворник сe нaлaзи у рeгиjи кoja сe бaви пoљoприврeдoм, рaтaрствoм, стoчaрствoм и 
вoћaрствoм, тако да је сa aспeктa квaлитeтa, квaнтитeтa и плaсмaнa ширeг диjaпaзoнa прoизвoдa, 
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вeoмa je знaчajaн квaлитeт вoдa, тлa и aтмoсфeрe, као битних фaктoрa прe свeгa зa квaлитeт и принoс 
биљних културa, a свe у циљу дoстизaњa квaлитeтa здрaвe хрaнe.  
Тaкoђe, Мали Зворник кao oпштинa рaспoлaжe знaчajним шумским пojaсeвимa, нeoпхoдним зa 
aсимилирaњe зaгaђeњa и сaнирaњe њeгoвих пoслeдицa нa лoкaлнoм нивoу.  
Oпштинa Мали Зворник се нaлaзи у рeгиjи кoja ниje знaчajниjе пoд утицajeм глoбaлнe зaгaђeнoсти 
aтмoсфeрe, пoштo сe нaлaзи у плaнинскoм мaсиву зaпaднe Србиje, мeђу кojимa je дoминaнтнa 
плaнинa Борања. Сaмо насеље Мали Зворник je пoстaвљeно нeпoсрeднo уз рeку Дрину те је стoгa 
утицaj глoбaлнoг зaгaђeњa само повремено значајан и огледа се у пoстojaњу увeћaнe eмисиje, пoсeбнo 
"стрaтeшких" пoлутaнaтa, кao штo су: СO2, NOx, СO2. Пoштo су мoгућнoсти прирoднe "филтрaциje" 
вaздухa (прe свeгa зeлeних шумских прoстрaнстaвa) рeлaтивнo вeликe, лoкaлнa aeрoзaгaђeњa у 
oпштини Мали Зворник нe мoгу бити oзбиљниjи прoблeм. Стoгa у oпштини, нa сaдaшњeм нивoу 
рaзвoja индустриje и eнeргeтикe ниje нeoпхoднa ригoрoзнa кoнтрoлa eмисиje пoлутaнaтa у лoкaлну 
aтмoсфeру, прe свeгa нaвeдeних "стрaтeшких" пoлутaнaтa. 
Загађивање земљишта на подручју Плана генералне регулације је присутно у већем обиму, само на 
појединим локалитетима, као што су: Државни пут (Дринска магистрала), фреквентније насељске 
саобраћајнице, индустријска зона, дивља сметлишта и слично. Са садашњом структуром и обимом 
пољопривредне производње, употреба вештачки ђубрива и пестицида нису узроци већег загађивања 
земљишта. Најизраженија појава деградације су свакако локална неуређена сметлишта, од којих је 
најугроженија зона Зворничког језера и зоне поред путева. Ове зоне су потпуно неуређене и 
необезбеђене и захтевају хитну санацију. 
Иако дo сaдa ниje урaђeнa никaквa студиja кoja би aнaлизирaлa прoблeмaтику oтпaдних вoдa и 
сaглeдaлa утицaje oтпaдних вoдa нa живoтну срeдину и нa глaвни рeципиjeнт, рeкa Дрина je излoжeнa 
зaгaђивaњу кaкo дирeктним зaгaђивaњeм тj. испуштaњeм oтпaдних вoдa у њeн вoдoтoк тaкo и услeд 
приjeмa вoдoтoкa кojи пo свojим кoличинaмa вoдe нeмajу знaчaja, aли могу бити нoсиoци знaтних 
кoличинa oтпaдних мaтeриja. У градском насељу Мали Зворник и највећем делу Доњег насеља oдвo-
ђeњe oтпaдних фeкaлних вoдa oбaвљa сe прeкo кaнaлизaциje кoja je извeдeнa у већем броју улицa.  
У нaсeљу нe пoстojи кaнaлизaциja зa сaкупљaњe и oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa, тaкo дa исте 
слoбoднo тeку пo пoвршини, eвeнтуaлнo ригoлимa гдe су извeдeни, пa сe и oнe нa пoгoдним мeстимa 
упуштajу у рeку Дрину.  
Сaглeдaвajући у целини пoстojeћи систeм упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм у oпштини Мали Зворник, 
може се закључити да постојеће oдлaгaлиштa комуналног oтпaдa ("дивљa" смeтлиштa) свojим 
сaдржajимa и деловањем, угрoжaвajу живoтну срeдину пo рaзним aспeктимa и нa рaзнe нaчинe. С 
другe стрaнe, oдлaгaњe oтпaдa у нeтипизирaним и нeхaрмoнизoвaним пoсудaмa као и нeoргaнизoвaн 
или лoшe oргaнизoвaн трaнспoрт oтпaдa дo oдлaгaлиштa, прeдстaвљajу aктивнoст кoja угрoжaвa 
живoтну срeдину и здрaвљe људи. Утицaj нa здрaвљe људи oд дejствa oтпaдa сe jeдинo изгрaдњoм 
сaнитaрних дeпoниja свoди нa нajмaњу мoгућу мeру. У цeo кoнцeпт успoстaвљaњa бeзбeднoг 
упрaвљaњa oтпaдoм укључуje сe и спрoвoђeњe хиjeрaрхиje у трeтмaну, тj. издвajaњe рeциклaбилних 
кoмпoнeнти и биoдeгрaдaбилнoг oтпaдa.  
Осим комуналног, при раду Дома здравља се генерише и медицински/патоанатомски, хемијски, 
стоматолошки и фармацеутски отпад. Медицински отпад (искоришћени инструменти и санитетски 
материјал), се одлажу у наменске кесе и контејнере за инфективни отпад, који се посебно намењеним 
возилима за ову врсту отпада одвозе у Здравствени центар Лозница, где се врши његово уситњавање, 
стерилизација и пресовање, да би се потом одложио на депонију комуналног отпада. Хемијски отпад 
се или третира дезинфекционим средством и пушта у канализацију, или складишти у привременом 
магацину Дома здравља, заједно са стоматолошким и фармацеутским отпадом. Док се не реализују 
решења Просторног плана РС која дефинишу централна и регионална постројења за прикупљање 
ових врста отпада, одлагање вршити на досадашњи начин (у складу са важећом законском 
процедуром). 
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Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату ПГР, заснована је на: 
стратешким опредељењима и смерницама Просторног плана РС, Просторног плана општине Мали 
Зворник, Стратегији економског развоја општине, као и потреба интегрисања различитих функција 
националног, регионалног и локалног/ насељског значаја и њиховог оптималног функционисања у 
простору.  
Основни плански циљеви које овај плански документ поставља су : 
Генерални циљ 
Препознавање и коришћење свих просторних могућности у оквиру границе Плана генералне 
регулације насеља Мали Зворник (седиште општине), ради обезбеђења услова за дугорочни, 
уравнотежени и одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља и подизање квалитета 
живота како становника самог насеља, тако и осталог стновништва општине. Подразумева даље 
формирање насеља урбаног карактера са развијеном мрежом насељских саобраћајница, са назнаком 
на осовинама развоја примарних инфраструктурних праваца и равномернијег територијалног развоја. 
Стратешки циљ  
Односи на развој општинског центра -насеља Мали Зворник, као носиоца економског развоја читаве 
општине. У њему ће бити подржана таква привредна структура, која условљава и подстиче даљи 
локални развој. Тиме ће бити омогућено да се и на осталим нивоима хијерархијске мреже насеља, 
на преосталом делу територије општине, успостави привредна структура према расположивим 
ресурсима, са доминацијом индустријске, пољопривредне и туристичке делатности. 
Општи циљеви 
Општи циљеви Плана генералне регулације су: 
-  стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на основама одрживог развоја уз  
   свођење могућих сукоба у простору на најмању могућу меру; 
-  заштита и унапређење стања животне средине, са нагласком на подручјима од посебног значаја  
   – простори под очуваним шумским комплексима, водотоцима, простори са посебним визуелним 
   могућностима и квалитетима; 
-  смањење просторних ограничења за развој насеља и минимизирање нелегалне градње; 
-  развој мреже инфраструктуре и јавних служби; 
-  унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника и посетилаца подручја  
   подизањем нивоа опремљености; 
-  стварање веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за подстицај привредног  
   развоја, покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски повољних услова за  
   привређивање и стварање добити; 
-  подстицање и побољшање социјалног и демографског развоја; 
-  унапређење елемената урбане структуре уз поштовање традиционалних образаца 
-  грађење датог подручја, као и очување првобитне урбане матрице и амбијента насеља;  
-  надгледање развоја. 
Посебни циљеви 
Посебни циљеви су дефинисани кроз сегменте Плана, и то кроз: природне услове, центре, становање, 
продукцију, јавне службе, туризам, рекреацију, спорт, зеленило, саобраћај, комуналну инфрастру-
ктуру, заштиту природе, заштиту културног наслеђа и заштиту животне средине. 
Oствaрeњe циљeвa сe мoжe фoрмулисaти крoз oснoвнa двa прaвцa и тo:  
-  oбeзбeђивaњe oснoвe зa плaнски рaзвoj пoдручja и  
-  искoришaвaњa пoтeнциjaлa кoje пoдручje нуди уз пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja. 
Aнaлизoм пoстojeћeг стaњa и вaлoризaциjoм свих нaсeљских функциja, кoнстaтoвaнo je дa приoритeт у 
рeшaвaњу нaсeљских прoблeмa трeбa дa прeдстaвљajу мeрe зa рeшeњe: сaoбрaћajних и комуналних 
прoблeмa, приврeднoг рaзвoja, систeмa зeлeнилa и зaштитa живoтнe срeдинe.  
Све намене су сврстане у две основне групе-површине јавне намене и остале намене. 
 
 
 
 

II 1.2. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПЛАНА 
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План генералне регулације насеља Мали Зворник, обухвата западни и северозападни део територије 
те катастарске општине Мали Зворник и мањи део КО Радаљ. Делови КО Мали Зворник и КО Радаљ, 
у обухвату ПГР-е насеља Мали Зворник, су уз реку Дрину. 
Укупна површина обухваћена границом ПГР-е је 238,6705hа, што чини 1,30% укупне површине 
општине Мали Зворник, односно око 24% КО Мали Зворник. 
 
Опис границe обухвата:  
Граница обухвата ПГР Мали Зворник  полази од четворомеђе катастарских парцела број 739/1 
(река Дрина) и 1112 у КО Мали Зворник и кат.парц.бр. 1170 (река Дрина) и 1171/3 у КО Радаљ, и иде 
кроз КО Радаљ спољном границом кат.парц.бр. 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1171/4, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 
даље иде границом између КО Мали Зворник и КО Радаљ па наствља спољном границом 
катастарских парцела (из КО Радаљ) број 1183, 1238/4, 1237/2, 3789, 1237/1, 1236, 1235/3, 1233/1, 
1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227/2, 1226/4, 1226/3, 1226/2, 1226/1, 1226/5, 3741 до тромеђе 
кат.парц.бр.3471, 1218/2 и 1218/1, пресеца кат.парц.бр.3741 до тромеђе кат.парц.бр.3741, 1269/4 и 
1267/5, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1267/5, 1264/1, 1263, 1262 све до њене крајње 
западне преломне тачке, од те тачке сече кат.парц.бр.1260 и 3742 до најисточније преломне тачке 
кат.парц.бр.62/7 (из КО Мали Зворник), ломи се ка северу и прати спољну границу кат.парц.бр.3742 
све до тромеђе кат.парц.бр.3742 (КО Радаљ) и кат.парц.бр.1147 и 62/10 (из КO Мали Зворник), ломи 
се ка југозападу и прелази у КО Мали Зворник где даље иде спољним границама кат.парц.бр.1147, 
62/11, 1147, 1148/1, 1148/3, 62/3-дужином од 55,2m, пресеца ка западу кат.парц.бр.62/3 до тромеђе 
кат.парц.бр.62/3, 64/2 и 64/3, наставља спољном границом кат.парц.бр.64/2, 64/1, 1150, 1152, 1154, 
1156/2, 1156/1, 1158, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/20, 1166/13, 1398 (Ул.Сватосавска), 
1110, 1214, 105/1, 105/12, 105/10, 103/5, 103/4, 103/1 – дужином од 89,4m, ломи се ка југозападу и сече 
кат.парц.бр.103/1 све до тромеђе кат.парц.бр.103/1, 103/3 и 103/6, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.103/3, 104/20, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/2, 101/2, 104/1, 101/4, 
1232/26, 1232/30, 1232/25, 1233/1, 1233/16, 1233/15, 1238/1, 96/2, 97/5 до тромеђе кат.парц.бр.97/5, 
93/2 и 740/1, пресеца у том правцу кат.парц.бр.740/1 и наставља ка југу спољном границом 
кат.парц.бр.161/1 дужином од 47m ломи се ка југозападу и пресеца кат.парц.бр.161/1 до тромеђе 
кат.парц.бр.161/1, 175/5 и 175/4, даље прати спољну границу кат.парц.бр.175/5, 175/3, 175/1, 1253, 
1254, 1262, 1264, 1263, 1264, 1261/1, 1268/2, 1267/4, 1267/3, 1267/7, 1290, 1291, 1296, 1297, 1298, 
206/26, 206/25, 1303/10, 1303/2, 1303/7, 1303/1, 1303/4, 1306/5, 1306/6, 1306/9, 1306/1, 1306/10, 1308, 
1309, 1312, 1314, 1315, 1316/3, 1316/4 – дужином од 68m, ломи се ка југозападу  и сече 
кат.парц.бр.750/1, даље иде спољном границом кат.парц.бр.351 дужином од 140m, ломи се ка западу 
и пресеца кат.парц.бр.351, даље иде спољном границом кат.парц.бр.348, 346/1, 349/2, 1335/1, 1336, 
1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1374, 1378/6, 1382/3, 1382/2, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1397, 
1396, 1025/5, 1025/6, 1026, 1027, 1070/7, 290/5, 289/9, 289/5, 289/11, 289/12, 289/19, 290/1, 1072, 1073, 
1070/2, 1074, 1075, 1076/2, 1077, 1079/2, 1079/1, 1080/1, 1080/2, 1081/2, 1081/3, 1081/1, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1086, 1087/3, 1087/1, 1087/2, 1088, 1101/1, 703, 421/2, 426/2, 427, 703, 432 – до тромеђе 
кат.парц.бр.432, 431 и 751, сече кат.парц.бр.751 – до тромеђе кат.парц.бр.751, 455/2 и 470/1, ломи се 
ка истоку и сече кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~18m, ломи се ка југу под правим углом и наставља 
да сече кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~36m, ломи се ка западу и сече кат.парц.бр.470/1 до крајње 
североисточне преломне тачке кат.парц.бр.470/9, даље прати спољну границу кат.парц.бр. 470/9, 
460/1, 462/3, 462/2, 457/3 – до њене крајње југоисточне преломне тачке, ломи се ка истоку и сече 
кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~ 13m, ломи се ка југу и сече кат.парц.бр.470/1 и 591/3 до крајње 
североисточне преломне тачке кат.парц.бр.627/12, даље продужава ка југу и прати спољну границу 
кат.парц.бр.627/12, 627/14, 627/16, 630/1, 629/1, 647, 648/1, 470/7, 470/6, пресеца кат.парц.бр.470/1, 
наставља границом кат.парц.бр.470/4, 470/8 – до тромеђе кат.парц.бр.470/8, 470/1 и 742/1, сече 
кат.парц.бр.742/1 и 492 до тромеђе кат.парц.бр.492, 488/5 и 488/1, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.488/5, 488/9, 488/8, 488/10, 488/13, 488/11, 498/1, 499/2, 497, 500/1, 503/2 – до њене крајње 
југоисточне преломне тачке, сече кат.парц.бр.509 и 510 до тромеђе кат.парц.бр.510, 512/6 и 488/1, 
даље прати спољну границу кат.парц.бр.512/6, 512/1, 512/5, 512/4, 512/3, 636/2, 697/1, 699, 700/1, 701, 
599, 594/3 до тромеђе кат.парц.бр.518, 594/3 и 739/1 – река Дрина, ломи се ка северу и прати десну 
обалу Дрине ( кат.парц.бр.594/3, 599, 594/2, 599, 594/1, сече 739/1 – река Дрина, сече 553/1, прати 
даље границу кат.парц.бр.739/2, сече 739/1 – река Дрина, даље нљставља спољном границом 
кат.парц.бр.1056/1, 1046, 1045/2, 1045/1, 1042, 1041, 1040, 1038, 972/1, 972/2, 971/1, 966/4, 964, 963, 
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962, 906, 905, 904, 903, 902, 901/1, 899/2, 898, 897, 820/1, 819, 818/2, 817/3, 817/4, 817/1, 817/5, 817/6, 
817/7, 816/1, сече кат.парц.бр.739/1 – река Дрина, даље иде спољном границом кат.парц.бр.804, 801, 
800/3, 800/1, 800/2, 799/2, 797, 793, 791/4, 789/2, сече кат.парц.бр.739/1 – река Дрина, даље прати 
спољну границу кат.парц.бр.765/2, 764/7, 764/1, 764/4, 762/10, 762/11, 763, 762/9, 762/2, 762/3, 762/4, 
762/5, 762/6, 762/7, 762/8, 761, 760, 759, 1208/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1206/1, 1206/11, 1206/7, 
1206/17, 1206/6, 1204/10, 1203/4, 1202/1, 1201/1, 1200/1, 1199/1, 1198, 1195, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 
1193/11, 1190/1, 1190/2, 1189/2, 1124/1, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113/1, 1113/2, 1112) све до 
почетне тачке -  четворомеђе катастарских парцела број 739/1 (река Дрина) и 1112 у КО Мали 
Зворник и кат.парц.бр. 1170 (река Дрина) и 1171/3 у КО Радаљ. 
 
 
 
 
 
 
 
Грађевинско подручје према Генералном плану Малог Зворника обухвата површину од 191,98ha што 
чини 81,21% од укупне територије у обухвату. Приликом анализом података са терена, анализе 
кретања броја становника, прегледом стања стамбеног фонда и проценом степена реализације 
донетих урбанистичких планова и других докумената, утврђено је да дефинисано грађевинско 
подручје углавном задовољава и да га није потребно мењати у већој мери. 
Грађевинско подручје ПГР-е износи 219,8567 ha и незнатно је повећано у односу на предходно 
дефинисано и то из неколоко разлога: због затечених- изграђених делова територије односно промена 
у Дигиталном катастарском плану, у смислу даље деобе грађевинских парцела и усаглашавања 
обухвата важећих ПДР-е (који су донети после усвајања ГП-а), а делом и због промене тока Дрине, 
односно одступања фактичког и катастарског стања парцела реке Дрине (кп.бр. 1170, 739/1 и 739/2 
КО Мали Зворник). Ово проширење оставља могућност легализације већ изграђених објеката ван 
грађевинског подручја, али и потреба и интересовања потенцијалних инвеститора, ради заокружења 
изградње започетих планираних пословних комплекса или усмереног дефинисања интересантних 
садржаја за насеље. Разлика у величини обухвата и величине грађевинског подручја је релативно мала 
и износи за обухват 2,267 hа (око 1%), а за грађевинско подручје 8,484hа (око 4%). 
 
Опис границe грађевинског подручја: 
Граница грађевинског подручја ПГР Мали Зворник  полази од четворомеђе катастарских парцела 
број 739/1 (река Дрина) и 1112 у КО Мали Зворник и кат.парц.бр. 1170 (река Дрина) и 1171/3 у 
К.О.Радаљ, и иде кроз К.О. Радаљ спољном границом кат.парц.бр. 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1171/4, 
1171/1, 1171/2, 1171/3, даље иде границом између КО Мали Зворник и КО Радаљ па наствља 
спољном границом катастарских парцела (из КО Радаљ) број 1183, 1238/4, 1237/2, 3789, 1237/1, 1236, 
1235/3, 1233/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227/2, 1226/4, 1226/3, 1226/2, 1226/1, 1226/5, 3741 до 
тромеђе кат.парц.бр.3471, 1218/2 и 1218/1, пресеца кат.парц.бр.3741 до тромеђе кат.парц.бр.3741, 
1269/4 и 1267/5, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1267/5, 1264/1, 1263, 1262 све до њене 
крајње западне преломне тачке, од те тачке сече кат.парц.бр.1260 и 3742 до најисточније преломне 
тачке кат.парц.бр.62/7 (из К.О.Мали Зворник), ломи се ка северу и прати спољну границу 
кат.парц.бр.3742 све до тромеђе кат.парц.бр.3742 (КО Радаљ) и кат.парц.бр.1147 и 62/10 (из КО Мали 
Зворник), ломи се ка југозападу и прелази у КО Мали Зворник где даље иде спољним границама 
кат.парц.бр.1147, 62/11, 1147, 1148/1, 1148/3, 62/3-дужином од 55,2m, пресеца ка западу кат. парц. 
бр.62/3 до тромеђе кат.парц.бр.62/3, 64/2 и 64/3, наставља спољном границом кат.парц.бр.64/2, 64/1, 
1150 – до тромеђе кат.парц.бр.1150, 1152 и 65, ломи се ка истоку при чему сече кат.парц.бр. 1150 – 
дужином од 14m, ломи се ка северу и наставља да сече кат парц.бр.1150 све до кат парц.бр.1149/2, 
даље иде спољном границом кат парц.бр.1149/2, 1144/1, 1151, 1153, 1155/2, 1155/1, 1157, 1159/1, 
1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/20, 1166/13, 1398 (Ул.Сватосавска), 1110, 1214, 105/1, 
105/12, 105/10, 103/5, 103/4, 103/1 – дужином од 89,4m, ломи се ка југозападу и сече кат.парц.бр.103/1 
све до тромеђе кат.парц.бр.103/1, 103/3 и 103/6, даље прати спољну границу кат.парц.бр.103/3, 
104/20, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/2, 101/2, 104/1, 101/4, 1232/26, 1232/30, 
1232/25, 1233/1, 1233/16, 1233/15, 1238/1, 96/2, 97/5 до тромеђе кат.парц.бр.97/5, 93/2 и 740/1, пресеца 

II 1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

II 1.3.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
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у том правцу кат.парц.бр.740/1 и наставља ка југу спољном границом кат.парц.бр.161/1 дужином од 
47m ломи се ка југозападу и пресеца кат.парц.бр.161/1 до тромеђе кат.парц.бр.161/1, 175/5 и 175/4, 
даље прати спољну границу кат.парц.бр.175/5, 175/3, 175/1, 1253, 1254, 1262, 1264, 1263, 1264, 
1261/1, 1268/2, 1267/4, 1267/3, 1267/7, 1290, 1291, 1296, 1297, 1298, 206/26, 206/25, 1303/10, 1303/2, 
1303/7, 1303/1, 1303/4, 1306/5, 1306/6, 1306/9, 1306/1, 1306/10, 1308, 1306/13, 1306/4, 1104, 838/2, 
839/2, 839/3, 839/1, 1101/1, 1325, 1326, 1333/1, 1324/3, 1333/2, 1324/2, 1323/2, 1322/1, 1320, 1321/1, 
1321/2, 1321/3, 1316/1, 1316/5, 1316/4, 1316/4 – дужином од 68m, ломи се ка југозападу  и сече 
кат.парц.бр.750/1, даље иде спољном границом кат.парц.бр.351 дужином од 140m, ломи се ка западу 
и пресеца кат.парц.бр.351, даље иде спољном границом кат.парц.бр.348, 346/1, 349/2, 1335/1, 1336, 
1353, 1362, 1363, 1372, 1371, 1370- до тромеђе кат.парц.бр.1370, 1374 и 1373, ломи се ка југу и иде 
спољном границом кат.парц.бр.1374 – дужином од 34m, ломи се ка западу и сече кат.парц.бр.1374  
до тромеђе кат.парц.бр.1374, 1378/1 и 1378/3, ломи се ка југу и прати спољну границу кат.парц. 
бр.1378/3, 1380/3, 1385, 1002/2, 1004, 1005, 1006, 1009/3, 1008/1, 1008/2, 1011/3, 1011/5, 1013, 1015, 
1017, 1020/3, 1022/1, 1022/4, 1394/2, 1022/2, 1023, 1025/2, 1025/4, 1025/3, 1025/5, 1025/6, 1026, 1027, 
1070/7, 290/5, 289/9- дужином од ~30m, сече кат.парц.бр.289/5 до крајње источне преломне тачке 
кат.парц.бр. 289/6, наставља у том правцу и прати спољну границу кат.парц.бр.289/6, 289/16, 289/7, 
289/12, 289/19, 290/1, 1072, 1073, 1070/2, 1074, 1075, 1076/2, 1077, 1079/2, 1079/1, 1080/1, 1080/2, 
1081/2, 1081/3, 1081/1, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087/3, 1087/1, 1087/2, 1088, 1101/1, 703, 421/2, 
426/2, 427, 703, 432 – до тромеђе кат.парц.бр.432, 431 и 751, сече кат.парц.бр.751 – до тромеђе 
кат.парц.бр.751, 455/2 и 470/1, ломи се ка истоку и сече кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~18m, ломи 
се ка југу под правим углом и наставља да сече кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~36m, ломи се ка 
западу и сече кат.парц.бр.470/1 до крајње североисточне преломне тачке кат.парц.бр.470/9, даље 
прати спољну границу кат.парц.бр.470/9, 460/1, 462/3, 462/2, 457/3 – до њене крајње југоисточне 
преломне тачке, ломи се ка истоку и сече кат.парц.бр.470/1 – у дужини од ~ 13m, ломи се ка југу и 
сече кат.парц.бр.470/1 и 591/3 до крајње североисточне преломне тачке кат.парц.бр.627/12, даље 
продужава ка југу и прати спољну границу кат.парц.бр.627/12, 627/14, 627/16, 630/1, 647, 648/1, 470/7, 
470/6, пресеца кат.парц.бр.470/1, наставља границом кат.парц.бр.470/4, 470/8 – до тромеђе 
кат.парц.бр.470/8, 470/1 и 742/1, сече кат.парц.бр.742/1 и 492 до тромеђе кат.парц.бр.492, 488/5 и 
488/1, даље прати спољну границу кат.парц.бр.488/5, 488/9, 488/8, 488/10, 488/13, 488/11, 498/1, 499/2, 
497, 500/1, 503/2 – до њене крајње југоисточне преломне тачке, сече кат.парц.бр.509 и 510 до тромеђе 
кат.парц.бр.510, 512/6 и 488/1, даље прати спољну границу кат.парц.бр.512/6, 512/1, 512/5, 512/4, 
512/3, 636/2, 697/1, 699 – до њене крајње западне преломне тачке, ломи се ка југозападу и сече 
кат.парц.бр.све до кат.парц.бр.701, ломи се ка југоистоку и прати спољну границу кат.парц.бр.701, 
599, 594/3 до тромеђе кат.парц.бр.518, 594/3 и 739/1 – река Дрина, ломи се ка северу и прати десну 
обалу Дрине (кат.парц.бр.594/3, 599, 594/2, 599, 594/1, сече 739/1 – река Дрина, сече 553/1, прати 
даље границу кат.парц.бр.739/2, сече 739/1 – река Дрина, даље нaставља спољном границом 
кат.парц.бр.1056/1, 1046, 1045/2, 1045/1, 1042, 1041, 1040, 1038, 972/1, 972/2, 971/1, 966/4, 964, 963, 
962, 906, 905, 904, 903, 902, 901/1, 899/2, 898, 897, 820/1, 819, 818/2, 817/3, 817/4, 817/1, 817/5, 817/6, 
817/7, 816/1, сече кат.парц.бр.739/1 – река Дрина, даље иде спољном границом кат.парц.бр.804, 801, 
800/3, 800/1, 800/2, 799/2, 797, 793, 791/4, 789/2, сече кат.парц.бр.739/1 – река Дрина, даље прати 
спољну границу кат.парц.бр.765/2, 764/7, 764/1, 764/4, 762/10, 762/11, 763, 762/9, 762/2, 762/3, 762/4, 
762/5, 762/6, 762/7, 762/8, 761, 760, 759, 1208/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1206/1, 1206/11, 1206/7, 
1206/17, 1206/6, 1204/10, 1203/4, 1202/1, 1201/1, 1200/1, 1199/1, 1198, 1195, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 
1193/11, 1190/1, 1190/2, 1189/2, 1124/1, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113/1, 1113/2, 1112) све до 
почетне тачке -  четворомеђе катастарских парцела број 739/1 (река Дрина) и 1112 у КО Мали 
Зворник и кат.парц.бр. 1170 (река Дрина) и 1171/3 у КО Радаљ. 
Све наведене граничне парцеле остају унутар грађевинског подручја. 
 
Изузимају се из грађевинског подручја катастарске парцеле број: 1215 (део), 1216, 1217, 1218, 1232/4 
(део), 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/1, 1231/2, 1225, 1226, 1227, 1221/2, 1252, 1251/1 (део), 1348/1, 
1348/2, 1347/2, 632/1 (део), 633/5 (део) и 703 (део).  
 
 
 
 

II 1.3.2. ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА
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Планом генеталне регулације дефинисане су следеће основне намене простора: 
- грађевинско земљиште 
- водно земљиште 
- зелене површине и шумско земљиште  
- пољопривредно земљиште  
 
Табела 4. Биланси основних намена површина у оквиру граница Плана генералне регулације 

 
                           основна намена површина 

по постојећем режиму 
коришћања 

по планираном стању 

   површина  
         (hа) 

удео намене у  
ук. површ. (%) 

   површина  
         (hа) 

удео намене у  
ук. површ. (%) 

грађевинско подручје/земљиште  143.86.93 60,202 219.85.67    92,117 
*водно земљиште   1.14.00   0,478     0.52.16      / 
**шумско земљиште  52.46.36 22,055    12.78.75      5,358 
**пољопривредно земљиште  41.20.57 17,265      6.02.58      2,525 
укупна површина у обухвату Плана: 238.67.00 100% 238.67.05  100% 

* у саставу грађевинског подручја 
**ван грађевинског подручја 
 
 
 
Према намени простора, структури, просторним карактеристикама и начину и условима изградње, 
делови насељског подручја се могу раздвојити по релативно сродним карактеристикама (положај у 
простору, време настанка, степен трансформација као и морфологија физичких структура). Грађевинско 
подручје и површине унутар грађевинског подручја на којима се може градити, подељене су на 
типичне целине – зоне, у којима су предвиђени идентични или слични услови грађења у складу са 
доминантном наменом.  
На основу анализе стања постојеће изграђености земљишта, преовлађујућих карактеристика намене, 
типологије изградње и начина просторне организације и уређења, стратешких опредељења, 
расположиве урбанистичке документације и уз максимално уважавање решења из Генералног плана 
Малог Зворника, дефинисане су следеће зоне (типичне насељске целине): 
- Централна зона 
- Зона становања (породично, вишепородично, становање са делатностима, радна зона са   
  становањем, рурално) 
- Радна зона (индустрија, складишта, производне и прерађивачке делатности и сервиси, комунални 
  објекти) 
- Спортско-рекреативна зона 
- Зона граничних прелаза 
 
Целина 1- Централна зона 
Централна зона или зона насељског центра, налази се у Горњем насељу и представља простор 
релативно високог урбанитета и заступљеном мешовитом наменом: централни садржаји и становање. 
Централне садржаје карактеришу објекти или групације објеката јавних служби (предшколске, 
школске и здравствене установе, објекти културе, објекти социјалних, јавних комуналних служби, 
државне и општинске управе и администрације, зелена пијаца, градска котларница и ост.), као и 
објекти услуга и комерцијалних садржаја (банке, хотел, трговина, аутобуска станица). Друга намена 
је становање и заступљена је породичним, вишепородичним и становањем са делатностима. 
Ова зона има највећу концентрацију становништва и високу комуналну опремљеност. Постојећа 
матрица је углавном ортогонална, али изведене улице немају задовољавајућу регулацију и решен 
проблем паркирања, тако да блокови нису изражени. Како је већ увелико изграђена и функционише 
као таква, ова намена ове постојеће урбане целине се у потпуности задржава. 
 
Целина 2- Зона становања 
Зоне становања су најзаступљеније и дисперзивно су распоређене на читавом подручју обухвата.  
Осим делова који се наслањају на централну зону, најчешће је заступљено становање мањих густина. 
Ова просторна целина има неколико подцелина и то: породично, вишепородично, рурално,  
становање са делатностима и радна зона са становањем. 

II 1.3.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  
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У деловина између Државног пута и Дрине, формирани су ортогонални блокови са јасном, али 
најчешће недовољном ширином регулације. Комунална опременост је условно задовољавајућа.  
У деловима насеља источно од Државног пута, стамбени блокови су на стрмом терену, неизражени, 
са изведеним улицама које прате изохипсе терена и немају довољну ширину регулације. Ови делови 
значајно заостају по комуналној опремљености, релативно велике површине нису изграђене, а јавља 
се и проблем нерегулисаних водотокова (река Моштаница и Ђукановића канал).  
Између ове две групације изграђена је подцелина стамбених објеката са делатностима, односно  
радне зоне са становањем (трговине, ресторани, занатске делатности, мањи сервиси и ост.), коју кара-
ктерише линијска формација, обострано уз Државни пут. Подзона руралног становања чини целину 
претежне намене пољопривредне производње са објектима становања и смештена је на делу терито-
рије уз КО Радаљ, која је уобухвати ПГР-е. Зона нема формиране урбане блокове, а релативно велики 
део територије, иако је у грађевинском подручју по ГП Малог Зворника, није ни изграђен. 
 
Целина 3- Радна зона (индустрија, складишта, производне и прерађивачке делатности и 
сервиси, комунални објекти) 
Радна зона је размештена у неколико сегмената, лоцираних и у Горњем и у Доњем несељу. 
У Горњем насељу, налази се у јужном делу територије Плана, а у њеном саставу су и резервне 
површине за потребе Дринско-Лимске хидроелектране и електроенергетско постројење (део насеља 
Виле).У близини пешачког граничног прелаза Стари мост је кречана "Равнаја", а преостале локације 
радне зоне су у Доњем насељу уз улице "Вука Караџића" и "Светосавску". 
Постојећи индустријски, прерађивачки и сервисни комплекси имају одговарајућу комуналну 
опремљеност, приступ на јавни пут, али је потребно планирати и извести нове саобраћајнице у 
оквиру зоне, а пре свега сервисну саобраћајницу, као посредну везу са јавним путем.  
  
Целина 4- Спортско-рекреативна зона 
С обзиром на постојећу просторну некомпактност ове намене, а имајући у виду њену важност не  
само за становнике у обухвату ПГР-е, него и њен потенцијал за општину и регион, спортско рекреа-
тивне површине дефинисане су као посебна зона уз реку Дрину и наглашавају њену обалну линију. 
Према постојећем стању, у Горњем насељу већ постоје спортски терени (фудбалски, тениски, терени 
за мале спортове и терени у оквиру школског комплекса), градска плажа и шеталиште (који су 
недовољни и скоро потпуно неуређени). У Доњем насељу, површине уз Дрину су углавном неизгра-
ђене и са зеленим појасом, али потпуно неуеђене и без обалоутврде. 
Спортско-рекреативна зона је планирана као континуална површина, састављена из два дела: дела уз 
Дрину између Новог и Старог моста (Доње насеља) и дела на потезу између централне зоне и Дрине 
(Горње насеље). Од садржаја у Доњем насељу предвиђени су колска саобраћајница и пешачка и 
бициклистичка стаза, са уређеним шеталиштем и зеленим појасом ка самој реци.  
Према Плану детаљне регулације "Ужи центар Малог Зворника" (који се ПГР-е задржава као 
важећи плански документ), на делу уз Дрину су планирани: шеталиште, централни платои са 
паркинзима, три локације за градску плажу, као и уређене зелене површине.  
 
Целина 5- Зона граничног прелаза 
Међународни гранични прелаз Нови мост и пешачки гранични прелаз Стари мост су због специфи-
чности намене издвојени као посебна зона.Гранични прелаз Нови мост се налази у Доњем насељу, 
између Државног пута и Новог моста на Дрини. У саставу комплекса су станица пограничне 
полиције, цариска испостава (са путничко-царинским и робно-царинским терминалом) и сам 
гранични прелаз ка БиХ (заједнични контролни пункт МУП-а и Управе царина). Целокупан путнички 
и теретни саобраћај обавља се преко четири саобраћајне траке (две на уласку и две на изласку из 
земље). Гранични прелаз је декларисан као прелаз првог степена. 
Простор садашњег комплекса царине, по свом капацитету и организацији не задовољава потребе  
корисника, као ни важеће стандарде за ову врсту објеката, тако да је донет План детаљне регулације 
"Нови мост", чији је инвеститор Министарство финансија, Управа царина (ПГР-е, овај ПДР се у 
потпуности задржава). Пешачки гранични прелаз Стари мост је уз Мост Краља Александра, у Доњем 
насељу, а чини га само контролни пункт.  
Објекти посебних намена (верски објекти), као и комунални и инфраструктурни објекти, као што су 
изворишта/резервоари, таложници, постројење за пречишћавање отпадних вода, електроенергетска 
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постројења, гробља, железничка станица са складиштима, антенски стуб и сл. због изражене 
просторне дисперзивности нису груписани у посебну зону, налазе се у саставу наведених зона, а  
локацијски су распоређеним по читавом обухвату Плана.  
 
 
 
Табела 5: Биланси површина планираних зона  

                                                                     
                                                         Зона (подцелина) 

површина (hа)    удео зоне у укупној 
 површ.грађ.подр. (%) 

Централна зона      10.82.39     4,923 
Зона становања    119.55.33   54,377 
Радна зона (индустрија, складишта, производне и прерађивачке  
делатности и сервиси, комунални објекти) 

     49.63.59   22,578 

Спортско-рекреативна зона      11.29.72     5,138 
Зона граничног прелаза        3.56.26     1,620 
*остало (путно и железничкоземљиште), зелене површине, шумско  
и пољопривредно земљиште) 

     24.98.38   11,364 

укупна површина у грађевинском подручју:    219.85.67 100% 
укупна површина у обухвату Плана:   238.67.05  

* у саставу грађевинског подручја 
 
 

 
Кад је у питању намена површина, Планом је дефинисана основна подела на: јавно грађевинско 
земљиште, остало грађевинско земљиште и остало земљиште у обухвату Плана. Површине јавне 
намене представљају простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
законом.  
ПГР-е су дефинисане следеће јавне намене простора: 
 
1. Јавни објекти и површине јавних намена - Зона јавних садржаја: 
    - предшколска установа 
    - образовање (основна  и средња школа) 
    - здравствена заштита (дом здравља, апотека) 
    - култура (библиотека) 
    - социјална заштита (центар за социјални рад, општински одбор црвеног крста, РЗ за здравствено 
      осигурање, РФ за пензионо и инвалидско осигурање, Национална служба за запошљавање) 
    - државна, општинска управа и администрација (Општинска управа, РГЗ служба за катастар 
      непокретности, Основни суд, Полицијска станица, Ватрогасно спасилачка јединица, Станица  
      пограничне полиције, гранични прелази) 
    - јавни објекти (спортска игралишта и терени и спортско рекреативне површине) 
 
2. Јавне комуналне службе, комунални и инфраструктурни објекти 
    - ЈКП "Дрина" 
    - ПТТ Телеком, 
    - ЈП Електродистрибуција Лозница 
    - ЈП "Србија шуме" 
    - зелена пијаца 
    - електроенергетска постројења 
    - остали објекти јавне намене (постојећи и планирани објекти и мреже, који се граде у оквиру  
      постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, антенски стубови, објекти фиксне телефо- 
      није, гасне, водоводне и канализационе инсталације и објекти у уличном профилу и зеленим  
      површинама или на засебно формираним парцелама) 
    - изворишта/резервоари, црпне станице 
    - таложник и постројења за пречишћавање отпадних вода 
    - котларница 
    - трансфер станице/рециклажна дворишта (условно, са орјентационом локацијом) 

II 1.3.4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
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    - гробља (православно и муслиманско) 
    - аутобуска станица 
    - железничка станица са складиштима 
 
 
 
3. Саобраћајне површине 
    - Државни путеви (ДП Iб-26 и ДП Iб-28) 
    - железничка пруга (пружни правац Рума-Шабац-Мали Зворник) 
    - остале насељске саобраћајнице 
 
4. Зелене и остале површине 
    - уређене и неуређене зелене површине и заштитно зеленило 
 
5. Водотокови (водене површине и приобаље) 
Прoмeну стaтусa зeмљиштa у јавно земљиште je мoгућe вршити на основу овог Плана, као и Планова 
детаљне регулације при чeму ниje дoзвoљeнo укидaњe прaвaцa примaрнe сaoбрaћajнe мрeжe и 
примaрних инфрaструктурних кoридoрa. Мoгућнoст кoрeкциje трaсa пoмeнутих кoридoрa je дeфини-
сaнa у Смeрницaмa зa спрoвoђeњe плaнa. Није дозвољено превођење јавних површина у остало 
земљиште из било које од наведених намена. 
 

 

 
Планом су дефинисане и следеће намене осталог земљишта: 
1. Становање 
    - породично 
    - вишепородично 
    - становање са делатностима  
    - радне зоне са становањем 
    - рурално  
 
2. Верски објекти 
    - православна црква 
    - џамија са гасулханом 
 
3. Комерцијални садржаји- трговина и услуге  
    - хотел, банке, бензинске и гасне станице 
 
4. Радна зона 
   - индустрија, складишта, сервиси 
   - резервна површина за потребе Дринско-Лимске хидроелектране 
 
5.Остале намене (неизграђено земљиште) 
   - шуме 
   - пољопривредо замљиште 
   - остале зелене површине 
(пољопривредне и остале површине унутар и иван грађевинског подручја, до привођења планираној 
намени, користе се за пољопривредну производњу) 
 
 
Основна намера у даљем планирању је да се сачува континуитет у планирању и развоју насеља те је макси-
мално испоштовани планирани концепт, а пре свега реализовани сегменти Генералног плана Малог 
Зворника, као и осталу, претходно донету планску, урбанистичко-техничку и осталу документацију.  

II 1.3.5. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  
-ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ У ОКВИРУ ЗОНА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
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Услови уређења и грађења према планском решењу, у највећој могућој мери прате и допуњавају услове за 
појединачне постојеће целине из Генералног плана Малог Зворника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 6: Биланси површина планираних намена у обухвату Плана 

 
             намена површина 

 према планском решењу 
  површина   (hа) удео намене у  

ук. површ. (%) 

јавно грађевинско земљишта (површине јавне намене):                          72.39.73              30,333 
Јавни објекти и специјализовани 
центри (јавне и комуналне службе, 
администрација) 
 

предшколске и школске установе    0.82.94     0,360 
здравствена и социјална заштита    0.54.32     0,228 
култура, информисање    0.06.40     0,027 
спорт и рекреација  
(спортска игралишта, терени и 
спортско рекреативне површине) 

   5.10.01     2,137 

државна, општинска управа и 
администрација 

   2.57.71     1,080 

Јавне комуналне службе и објекти  јавна и комунална предузећа    0.35.88     0,150 
Објекти и површине  
комуналних намена 

зелена пијаца   0.05.50     0,023
ел-ен постројења    1.99.59     0,836 
изворишта, резервоари, црпне 
станице, котларнице, ППОВ, ТРС/РД 

   1.02.66     0,430 

гробља    3.27.10     1,370 
аутобуска станица   0.13.00     0,054
железничка станица са складиштима    5.02.61     2,106 

Саобраћајне површине Државни путеви (ДП Iб-26 и ДП Iб-28) 
путно и железничко земљиште 

   4.32.49 
   7.60.98 

    1,812  
    3,188 

остале насељске саобраћајнице, 
паркинзи и отворени јавни простори 

 29.83.02     12,487 

Јавне зелене површине уређене и неуређене зелене површине 
и заштитно зеленило 

   4.93.45     2,067 

Водене површине и приобаље површине природних и вештачких 
текућих вода   

   0.52.16     0,219 

приобаље   4.19.91     1,759 
остало грађевинско земљиште (површине осталих намена):                        142.59.27              59,745 
Становање 
 
 

породично становање 78.54.80   32,911 
вишепородично становање    3.65.80     1,533 
становање и делатности    1.94.71     0,816 
радна зона са становањем    6.62.45     2,776 
рурално становање  17.99.19     7,538 

Верски објекти православна црква    0.42.90     0,180 

џамија са гасулханом     0.07.61     0,032 
Комерцијални садржаји  
(трговина и услуге) 

хотели, банке, трговина, 
бензинске и гасне станице 

   1.57.01 
 

    0,658 
 

Радна зона индустрија, складишта, сервиси  29.22.25   12,243 
резервна површина за потребе 
Дринско-Лимске хидроелектране 

   2.52.55     1,058 
 

неизрађено земљиште:                            4.86.67                2,037
Остале зелене површине          /        / 
Шуме     1.99.44     0,834 
Пољопривредно земљиште     2.87.23     1,203 
укупна површина у грађевинском подручју:                        219.85.67              92,117
шумско (ван грађ. подручја)  12.78.75    5,358 

II 1.3.6. БИЛАНСИ ПОВРШИНА
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пољопривредо земљиште (ван грађ. подручја)    6.02.58    2,525 
укупна површина изван грађевинског подручја:                          18.81.33                7,883
укупна површина у обухвату Плана: 238.67.05 100% 

 
 
 
 
Табела 7: Биланси површина планираних намена ван обухвата Плана, 
                  у функционалној вези са подручјем у обухавту 

 
             намена површина 

 према планском решењу 
 површина –орјентационо 

                 (hа) 
удео намене у  
ук. површ. (%) 

јавно грађевинско земљишта (површине јавне намене):   
Објекти и површине  
комуналних намена 

ППОВ, ТРС и РД    *0.42.50  

Саобраћајнице, мреже и објекти 
инфраструктуре 

приступне саобраћајнице    *  

Јавне зелене површине уређене и неуређене зелене површине 
и заштитно зеленило

   *  

укупна површина ван обухвата Плана:   *  
* према Плану детаљне регулације (даља планска разрада) 
 
 
 
 
Поређење са подацима из Пописа 2002.године показује да су се укупан број станова и површина 
стамбеног фонда увећали. На тај начин се повећала и просечна површина стана (са 63m2, 2002. на 
65m2, 2011.),   

Индивидуални стандард становања у периоду 2002.-2011. године се такође значајно побољшао. 
Према подацима пописа 2002. износио је  21,9m² по становнику, а 2011. је достигао 27,4m². Ово је 
резултат повећања стамбене површине и смањења броја становника у овом периоду. Од укупно 1651 
станова за стално становање у кат.општини Мали Зворник, највећи број је двособних станова- 624 
(37,8%), а затим трособних - 413 (25%) и једнособних -340 (20,6%). 
На основу статистичких података, може се закључити да је квалитет стамбеног фонда у погледу 
опремљености условно задовољавајући. 
 
 
 
 
Основна карактеристика овог дела јавног сектора, је већа изграђеност капацитета, односно већа 
концентрација јавних, комуналних служби и служби државне управе у централном делу насеља Мали 
Зворник, које својим радом покривају не само подручје обухвата Плана, већ и читаву територију 
општине.   
 
Табела 8:  Попис објеката јавне намене на подручју обухвата плана 
бр.             назив јавне/комуналне службе површина објекта (БГП-m2) површина парцеле (m2) 

1. Предшколска установа "Црвенкапа"    880 3400 
2. Основна школа "Бранко Радичевић" 1220 7000 
3. Средња школа Mали Зворник 2400 1700 
4. 
 

здравстена заштита 
-Дом здравља 
-Апотека (део Апотек.установа Лозница) 
-Ветеринарска амбуланта 

1400 
(1200 дом здравља  
   200 апотека 
     60 вет.амбуланта) 

1750 

5.* Православна црква 
(црква Сабора Српских Светитеља) 

/ 4300 

6.* Џамија   130 760 
7. Библиотека "17.септембар"  640 / 

II 1.4. СТАНОВАЊЕ 

II 1.5. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОПШТЕГ/ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
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8. социјална заштита 
-Центар за социјални рад 
-Општински одбор Црвеног крста 
-РФ за здравстевно осигурање 
-РФ за пензионо и инвалидско осигурање 
-Национална служба за запошљавање 

 250 
(укупна орјентациона 
површина) 

службе немају свој  
објекат ни парцелу,  
већ су у склопу других  
објеката, на различитим  
локацијама 

9. зелена пијаца /  500 
10. ФК "Јединство" / 7300 
11. администрација и управа 

-Општинска управа и месна заједница 
-РГЗ служба за катастар непокретности 
-Основни суд 

550 
 
(укупна орјентациона 
површина)  

1400 

12. Полицијска станица 
Ватрогасно-спасилачна јединица 

380 
150  

1760 
/ 

13. Јавно-комунална предузећа 
-ЈКП "Дрина" 
-ПТТ, Телеком 
-ЈП Електордистрибуција 
-ЈП "Србијашуме" 

 
 
600 
150 
200 

 
 
 840 
/ 
1400 

14. Погранична полиција и царинарница 800 17000 
* објекти у јавној употреби (објекти посебних намена) 
 
 
 
 
Активности дечје заштите и предшколског васпитања обавља Предшколска установа "Црвенкапа", 
као једина специјалистичка установа ове врсте на читавој територији општине. У обухвату Плана, 
постоји само један објекат овог типа, лоциран у централној зони, а осим у објекту Предшколске 
установе, припремна предшколска настава се организује и у просторијама Месне заједнице Доње 
насеље (у обухвату Плана). Својим смештајним капацитетима објекат и припадајућа парцела  
предшколскеа установа задовољава потребе за организованим смештајем и заштитом деце на 
подручју Плана.  
Површина комплекса дечије установе у Малом Зворнику је око 3400m2, а корисна површина је око 
880m2 (претходне године су додате још 2 просторије), што значи да капацитет објеката задовољава 
урбанистичке нормативе (према добијеним подацима величина изграђеног простора је 7,6m2/детету,  
а потребно је 6,5-7,5m2 /детету, док је величина комплекса 30m2/детету, а по стандарду је потребно 
25-30m2 отвореног простора/детету, од чега минимално 3,0m2 травнате површине/детету). 
 
 
 
 
Мрежу школских објеката у насељу Мали Зворник чини матична Основна школа "Бранко Радичевић" 
(осим наведене основне школе, на подручју општине постоји још 4 матичне основне школе, као и 5 
издвојених одељења-подручних јединица) и средња школа Мали Зворник. Средња школа Мали 
Зворник је једина средњошколска установа у читавој општини, а према важећим програмима, настава 
се обавља у оквиру општег и стручних образовних профила. 
Укупна изграђена површина објекта у функцији наставе у основној школи, износи око 1200м2, што  је 
просечно изграђеног простора 3,2 m2/ученику, а површина комплекса је укупно 7000m2, односно 18,5 
m2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском комплексу, упореде 
са уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног простора и 25-30 
m2/уч. слободних површина; -за рад у две смене параметри се удвостручују), може се закључити да 
постојећи капацитети не задовољавају ни минималне стандарде, нарочито када је реч о изграђеном 
простору школе. У основној школи у Малом Зворнику, треба обезбедити укупно око 1700m2 
изграђеног простора и око 2300m2 школског комплекса, али уз услов рада у једној смени (за рад у две 
смене требало би дуплирати капацитете, што се сматра нерационалним). 
 
Средња школа Мали Зворник је мешовитог типа са следећим профилима занимања: гимназија (општи 
смер), економско-трговинска струка (економски техничар, 4 ст. и трговац-3ст.), туристичка 
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(туристички техничар-4ст.) и фризерска (мушки фризер-3ст. и женски фризер-3ст.), са укупно 294 
ученика (11 одељења, са просечно 26 ученика у одељењу). У оквиру школе нема издвојених оделења 
других средњих школа. Укупна површина школског простора је око 2400м2. Укупна површина 
комплекса је 1700m2 . За нормативе од 10-12m2/уч. изграђеног простора и 15-30м2/уч. слободних 
површина, може се закључити да недостаје око 550 m2 изграђеног простора, као и скоро 3500м2 
слободних површина. 
 
 
 
 
 
У насељу и општини Мали Зворник примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Мали 
Зворник, тако да централна установа са својим општим и специјалистичким службама, осим насеља 
Мали Зворник опслужује и читаву општину.  
 
Укупан број здравствених осигураника, на нивоу читаве општине је око 14000, од чега је готово 40% 
корисника из насеља Мали Зворник -око 4800 (управо ови корисници имају најбољу примарну 
заштиту, обзиром да су им услуге Дома здравља најдоступније). 
Дом здравља Мали Зворник је смештен у центру насеља и располаже капацитетом oд oкo 1200m2. 
Провером капацитета Дома здравља, преко урбанистичких норматива (0,45m2 БГП/становнику насеља 
и 0,04m2 БГП/становнику гравитационог подручја), може се закључити да у овом тренутку, као и за 
пројекцију становништва до 2020., Дому здравља недостаје око 1300m2 (преко 50% потребног 
капацитета објекта). 
Осим стоматолошких амбуланти, приватна медицинска пракса не постоји. Капацитети специјали-
стичке здравствене службе не постоје, тако да је становништво за ову врсту услуга упућено на 
окружни и остале центре у окружењу. 
Снабдевање лековима обавља се преко ОЈ апотекарске установе Лозница у Малом Зворнику и 
неколико апотека у приватном сектору.   
Службу ветеринарске медицине обављају је две ветеринарске станице из Лознице и Љубовије и једна 
ветеринарска амбуланта из Малог Зворника. Све три јединице, теренским радом покривају читаву 
општину. 
 
 
 
Православна црква, је у проценту верника најзаступљенија (према попису из 2002.припадника 
православне вероисповести, је 93,5%). На подручју насеља Мали Зворник се налази једна правосла-
вна црква- црква Сабора Српских Светитеља. Од верских објеката других вероисповести постоји 
џамија са гасулханом (капелом) у Доњем насељу у Малом Зворнику (Према попису из 2002. 
проценат верника исламске вероисповести, је 4,23%).  
У обухвату Плана нема верских објеката који не припадају традиционалним верским заједницама 
Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава Планом 
уколико се ради о објектима и коплексима традиционалних верских заједница и уколико њихов број 
и величина одговарају нормативима које пропише надлежно Министарство. Уколико нема 
дефинисаних норматива, примењују се нормативи који се примењују за објекте православних 
објеката, максимално увећаних за 30%. Обзиром да је број припадника православне вероисповести 
доминантан, без обзира на норматив, треба допустити изградњу ових објеката и обзиром на 
константан пораст старог стано-вништва и ограничене могућности њиховог кретања. 
 
 
 
 
Једини носилац и координатор културних догађања у целој општини Мали Зворник је Библиотека 
"17.септембар" (бивши Дом културе). Библиотека је у потпуности преузела функцију бившег Дома 
културе и највећи део активности из области културе и уметности. Укупна површина објекта културе 
у насељу Мали Зворник износи око 750m2 (што чини само 0,16m2/становнику, односво 0,13m2 
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/становнику за пројекцију раста становништва, уколико би капацитет објекта остао исти). Ако се 
узме у обзир број становника гравитирајућег подручја (практично читаву преосталу територију 
општине), може се закључити да је то знатно испод важећих норматива за овај део јавног сектора. 
Као значајније културне манифастације могу се издвојити: Месец књиге са својим пратећим 
манифестацијама, Осмомартовска изложба народне радиности зворничког краја, која све више 
поприма међуопштински значај, Ликовна колонија и годишње изложбе ликовне секције, традицоналма 
смотра рецитатора “Песниче народа мог“, Риболовачко-културна манифестација “Сомовијада“, која 
осим туристичко-рекреативних сарджаја, има и пратеће културне програме.  
Даљи развој овог сектора, ПГР-е се не ограничава и зависи искључиво од услова тржишта. 
 
 
 
Како су облици социјалне заштите директно везани за центре и то једним својим делом за функције 
града, а другим за функције републике, сви постојећи носиоци социјалне заштите на територији 
општине Мали Зворник су лоцирани у насељском центру. Социјалну заштиту обављају следеће 
службе: Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста, Национална служба за запошљавање, Републи-
чки завод за здравствено осигурање и Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање. 
Укупна површина простора у функцији социјалне заштите ни приближно не задовољава потребе 
становништва, а недостатак простора потврђује и провера постојећих и рекапитулација потребних 
капацитета (за пунктове- 3m2/кориснику). Имајући у виду да је гравитирајуће подручје читава 
територија општине, према резултатима пописа из 2011. број становника преко 60 година старости је 
2370, што представља око 19% становника (просечно, на нивоу читаве општине). Према пројекцији 
развоја становништва до 2020. овај проценат ће даље расти и то на читавој територији општине.  
Eгзистeнциjaлна угрoжeнoст дела популације насеља и oпштинe Мали Зворник, пoслeдњих гoдинa je 
све израженија, уз недовољна мaтeриjaлнa дaвaњa oд стрaнe држaвe.  
Општа слика, према подацима добијених од надлежних служби, указује на повећање броја лица са 
социјалним потребама, као и на изразити тренд “старења становништва“, а самим тим и нужност 
пораста социјалних давања. Досадашњи недостатак или неефикасно трошење социјалног капитала, 
мора бити превазиђено или бар ублажено пре свега на институционалном нивоу. То значи 
дефинисање конкретних и транспарентних социјалних програма, са јасним приоритетима и 
стриктном динамиком реализације. Приоритет свакако треба дати програмима бриге о старим 
лицима, а решења тражити било у формирању прихватилишта за стара лица (окружни или 
регионални геронтолошки центри), или развијањем ванинституционалних облика заштите 
(задржавање старих особа у кућном окружењу уз добру организацију пружања услуга као што су 
редовни обиласци теренских здравствених служби, кућна нега, дистрибуција оброка, помоћ у кући и 
сл.), уз укључивање ванинситуционалмих друштвених  формација- млади, добровољци и сл. 
Изградња објеката ове намене се Планом не ограничава и зависи искључиво од могућности државне 
и локалне управе. 
 
 
 
 
У oбласти физичке културе на читавој територији општине, уочљив је надостатак наменских објеката 
активног спорта и рекреације - од дечјих игралишта до објеката спорта и рекреације омладине и 
одраслих (терени на отвореном и вежбалишта, спортски комплекси са објектима активног спорта и 
рекреације, специјални спортски објекти - затворено пливалиште, купалишта и ост.).  
Постојећи капацитети дечјих игралишта, ни изблиза не задовољавају стандард (2-5m2/дет, и 0,15-
0,50m2 /становн.), а додатни проблем је неодговарајући просторни распоред, одн. њихова недовољна 
заступљеност у градском центру, где су с обзиром на густине становања најпотребнији.  
Недостају и простори/објекти мирне рекреације (уређене слободне зелене површине, уређени 
излетнички терени, шеталишта), као и активне рекреације ван урбаног језгра. Постојећи капацитети 
простора и објекти мирне рекреације су скоро потпуно неискоришћени иако захтевају релативно 
мала улагања. Нема уређених излетишта, шеталишта, марина, туристичких викенд насеља, кампова и 
сл. а јавна плажа (непосредно иза бране), практично и нема пратеће садржаје. 
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За разлику од предходних, коришћење простора активне рекреација ван урбане зоне је у великој 
експанзији, са све већом популаризацијом и динамиком развоја, што веома позитивно утиче на 
дефинисање идентитета општине Мали Зворник у оквиру региона.Ово се пре свега односи на реку 
Дрину и Зворничко језеро, као највећи потенцијал Азбуковице и могућности њиховог коришћења за 
све врсте спортске рекреације на брзим рекама и језеру. 
 
Даља изградња објеката спорта и рекреације се због значаја ове функције за становништво подручја 
не ограничава Планом и зависи искључиво од могућности локалне самоуправе или услова тржишта 
(уколико се ради о приватним или мешовитим инвестицијама). 
 
 
 
 
Од јавних и јавних комуналних предузећа и служби, на подручју обухвата плана раде: ЈКП "Дрина", 
ЈП "ПТТ саобраћаја" Србија (ЈПМ М. Зворник), "Teлеком Србија", ИЈ М. Зворник,  ЕПС 
"Електродистрибуција" Лозница (Пословница М.Зворник), РГЗ Служба за катастар непокретности М. 
Зворник, ЈП "Србија шуме" -Шумско газдинство Борања - Шумска управа М. Зворник (покрива и 
територију општине Љубовија). Од служби државне управе и администрације раде Општинска 
управа са свим својим службама (Одељење за пореску администрацију, привреду, урбанизам и 
инспекцијске послове и одељење за општу управу и друштвене делатности), Управа јавних прихода, 
ПЈ Мали Зворник. Судске услуге пружа Основни суд Лозница преко Судске јединице Мали Зворник. 
Најближе више судске инстанце су у Шапцу и Београду.  
На обезбеђивању и подизању нивоа јавне безбедности  и пограничног прелаза, раде МУП, ПУ Мали 
Зворник и МУП, Управа пограничне полиције за странце и управне послове. Као једна од професи-
оналних јединица Полицијске управе, делује Ватрогасно-спасилачка јединица Мали Зворник, која 
својим активностима покрива читаву територију општине. При граничном прелазу ("Нови мост"), 
постоји Царинарница Шабац, Гранична испостава Мали Зворник. 
Постојећи просторни капацитети јавних и комуналних функција, управе и администрације углавном 
задовољавају потребе служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без 
прегруписавања у оквиру постојећег расположивог простора или са могућношћу повећања корисног 
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. 
 
 
 
Већина постојећих комуналних објеката су од локалног интереса, а њихов распоред је у зависности 
од затечених услова и природе комуналне делатности (пружање комуналних услуга, или производња 
и испорука комуналних производа). 
На територији обухвата Плана постоји једна зелена пијаца, која по положају и величини простора 
углавном задовољава потребе. Једино градско гробље, са православним и муслиманским делом, је у 
Доњем насељу. Постојећи део православног гробља износи око 6100m2, а новопланирани (за који 
постоји План детаљне регулације) треба да обезбеди још око 15700m2, што би за очекивани морта-
литет и према пројекцији развоја становништва задовољило потребе за још око 12-15 година.  
Муслимански део малозворничког гробља износи око 2,32ha што у потпуности задовољава потребе 
за сахрањивањем овог дела популације. Укупна планирана површина градског гробља је око 4,5ha. 
 
У складу са Одлуком о приступању пројекту регионалног управљања отпадом са општинама 
Љубовија, Крупањ и Градом Лозница (бр.06-755 од 09.2009.) и Споразумом са Градом Лозницом о 
формирању Регионалне депоније на лозничкој територији (бр.06-25 од 01.2011.), Планом није 
предвиђено формирање нових локација депонија. Поменутом одлуком, а у зависности од удаљености 
од регионалне депоније, општина Мали Зворник треба да формира своје трансфер станице, односно 
рециклажна дворишта. С обзиром да није позната тачна локација регионалне депоније, а за случај да 
је на удаљоноси преко 50km од насеља, орјентациона локација трансфер станице/рециклажног 
дворишта, односно простора намењеног одвојеном прикупљању и привременом складиштењу мањих 
количина посебних врста отпада, планирана је уз ново постројење за пречишћавање отпадних вода, у 
КО Радаљ, уз северну границу ПГР-а. (Локација је ван границе ПГР-а, у обухвату је ПП општине 

II 1.5.8. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ, ДРЖАВНА, ОПШТИНСКА УПРАВА И 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

II 1.5.9. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ
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Мали Зворник, у шематском приказу насеља Радаљ и по намени је компатибилна). Према Локалном 
плану управљања отпадом 2012-2020. локација Вољевица је одређена за одлагање грађевинског 
отпада и отпада од рушења објеката, односно планирање и постављање трансфер станице, као још 
једне алтернативне локације. Локалним планом је регулисан и третман осталог отпада, насталог у 
процесу рада "Дринско-Лимске ХЕ", ХЕ "Зворник", Друштва за производњу грађевинског материјала 
"Равнаја", АД М.Зворник, неколико пилана и ост. 
 
На читавој територији општине не постоји ни једно прихватилиште за напуштене животиње, 
животињско гробље, као ни планираних површина за такве садржаје, иако постоји потреба за 
његовим формирањем. 
 
 
Најзначајније привредне развојне потенцијале овог подручја чине: повољан геостратешки значај и 
саобраћајно-географски положај насеља, природни ресурси (земљишни, водни ресурси, сировине, и 
ресурси обновљивих извора енергије), као и изграђени енергетски, индустријски и други привредни 
објекти. Узимајући у обзир гeoстрaтeшки пoлoжaj, даљи рaзвoj планског подручја као и успоста-
вљање и јачање вeзa сa сусeдним општинaмa и рeгиoнимa je услoвљeн убрзaњeм трaнзициoних 
прoцeсa. Развој oвoг прoцeсa у вeликoj мeри зaвиси oд нoрмaтивних и других aктивнoсти кoje су у 
нaдлeжнoсти држaвe. Локална управа Општине трeбa сa свoje стрaнe дa прeдузме свe мeрe кoje мoгу 
дa убрзajу прoцeс трaнзициje, a прe свeгa у дoмeну aфирмaциje и прoмoциje прoстoрa зa привлaчeњe 
кaпитaлa (нa примeр, oбeзбeђeњeм прoстoрa/лoкaциja, изгрaдњoм инфрaструктурe, oчувaњeм 
живoтнe срeдинe, пoвoљнoм пoрeскoм пoлитикoм, пoдстицaњeм пaртнeрствa jaвнoг и привaтнoг 
сeктoрa, и сл.).  
Развој привреде треба заснивати на: 
-  компаративним предностима локалне средине тржишним принципима и начелима одрживог развоја 
-  рационалнијем коришћењу природних, створених, демографских и развојних потенцијала 
-  подстицањем развоја приватног предузетништва, пре свега малих и средњих предузећа, које треба  
   да омогући убрзано запошљавање и својом тржишном флексибилношћу и могућношћу разноврсне 
   производње, буде носилац техничко-технолошког прогреса 
-  развој индустрије заснивати на реконструкцији, модернизацији и проширењу постојећих 
   капацитета, локалним ресурсима, захтевима тржишта, увођењу нових производних програма,  
   виших фаза прераде и већем степену финализације сопствених производа. Размештај капацитета 
   мора бити условљен локационим техно-економским захтевимна индустрије, еколошким капаци- 
   тетима простора и постојећом, изграђеном структуром.  
Према решењу ПГР-е, просторни развој привредних делатности одвијаће се у оквиру: 
-  зоне индустрије, складишта и сервиса (радна зона), која је дефинисана и Генералним планом 
   и која је највећим делом формирана у Доњем насељу 
-  зона комерцијалних садржаја (трговна и услуге), које су распоређене по целом насељу и  
   функционишу заједно са другим насељским садржајима (зоне ужег и ширег центра и становање).  
-  зоне становање са делатностима (укључујући и радну зону са становањем), намењене за изградњу 
   мањих производних погона, производног занатства и услуга, који неће имати неповољни утицатај 
   на становање или централне градске функције 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 1.7.1. САОБРАЋАЈНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМ 
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Систем саобраћајне мреже на подручју ПГР-а Мали Зворник само у појединим деловима има неки од 
типских облика уличне мреже, углавном је то неплански грађена улична мрежа која се развијала 
системом паралелних саобраћајница управних на главни коридор. Попречни профил на већини 
саобраћајница је непотпун (недостају тротоари и пешачке стазе). 
Планом генералне регулације Малог Зворника, саобраћајна мрежа дефинисана је као основни 
генератор урбане форме, а планским решењем су одређена правила регулације, правила уређења и 
правила грађења саобраћајница. Према стратешкој поставци главни правци и смернице развоја 
саобраћајне мреже (условљени постојећим стањем и дефинисани Генералним планом Малог 
Зворника), максимално су задржани са циљем остваривања континуитета у планирању, а у складу 
са концептом реалног урбанизма. 
Да би улична мрежа могла да одговoри потребама насеља за ефикасним, сигурним, удобним и 
економичним превозом, потребно је побољшати квалитет постојеће саобраћајне мреже, њиховом 
реконструкцијом и модернизацијом, даљом изградњом уличне мреже на територији општине уз 
повећање саобраћајних површина које служе динамичком, али и стационарном саобраћају и 
њиховом међусобном усклађивању. Пошто не постоји могућност изградње било какве обилазнице 
око Малог Зворника и каналисања транзитних токова који би утицали на подизање ранга појединих 
саобраћајних праваца, преостају интервенције на уличној мрежи и изградња нових саобраћајница и 
паркинг површина. Подручје општине Мали Зворник заузима изражено брдовите терене, са 
израженим нагибима и ограничавајућим и отежаним могућностима и условима организовања и 
продуктивног коришћења расположивих  површина.  
 
Саобраћајна мрежа у обухвату плана приказана је на прилозима: "План намене површина са планом 
саобраћаја" и "План нивелације и регулације", а класификована је у три хијерархијска нивоа: 
• Примарне саобраћајнице – саобраћајнице најширег регулационог профила којима се одвија  
транзитни саобраћај кроз насеље: 
- Улица "Светосавска" (траса  државног пута IБ реда број 26)  
- Улица "Вука Караџића" и "Краља Петра Првог"  (траса државног пута Iб реда бр. 28),  
• Секундарне саобраћајнице – саобраћајнице које служе као сабирне улице и повезују стамбене 
блокове са примарним саобраћајницама;  
• Терцијарне саобраћајнице – приступне улице најнижег ранга које обезбеђују приступ поједина-
чним грађевинским парцелама на јавне саобраћајне површине. Планом генералне регулације се 
уобличава целокупна саобраћајна мрежа на свим хијерархијским нивоима, како би се отклонили 
уочени недостаци у функционисању. Предвиђа се проширивање недовољних постојећих регулација 
и изградња нових саобраћајница.  
Подужни профили саобраћајница су условљени конфигурацијом терена. 
Хоризонтална сигнализација је примењена само на неким сегментима мреже у релативно лошем 
стању и не обнавља се. Вертикална сигнализација је у такође лошем стању. На подручју насеља 
обухваћеног планским документом не постоје семафоризоване раскрснице, већ су оне регулисане 
вертикалном сигнализацијом.  
Све јавне путеве на планском подручју треба градити по важећим прописима, уз примену одговара-
јућих техничких стандарда. У постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако 
постоје потребе за променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, 
нивелације и др. Изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе 
тог пута и саобраћаја на њему. Дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за 
прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода. 
Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама осовинских и 
темених  тачака  и карактеристичним попречним профилима а нивелациони положај саобраћајница 
је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.  
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних површина, дефинисано је графичким прилогом 
"План нивелације и регулације", са карактеристичним попречним профилима саобраћајница и 
списком табеларно приказаних назива улица са ознакама осовинских и темених тачака, геодетским 
координатама осовинских и темених тачака и котама нивелете. 
Саобраћајнице обухваћене зонама предвиђеним за израду Планова детаљне регулације биће накна-
дно оптимално дефинисане кроз израду тих планова. 
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У оквиру граница плана планирани су нови саобраћајни прикључци на траси државног пута IБ реда 
број 26 и траси државног пута IБ реда број 28. Нови прикључци на државни пут ДП IБ-26 су 
прикључци планирани на стационажама км 509+203 (Новопројектована 24), и  км 509+808 (Новопро-
јектована 5). Нови прикључци на државни пут ДП IБ-28 су прикључци планирани на стационажама 
км 0+468, и км 03+512. Потреба за саобраћајним прикључком на стационажи 03+512 је оправдана 
због великог броја возила на том простору око стамбених зграда, као и због великог уздужног нагиба 
на постојећем прикључку, на стационажи 03+590. Ово је важно и са аспекта безбедног укључења и 
искључења вожила на Државни пут, при чему ће се регулисање кретања саобраћајних токова дефи- 
нисати посебном пројектном документацијом. На местима на којима су планирани смакнути 
саобраћајни прикључци, не постоји могућност формирања правилних четворокраких раскрсница, у 
циљу безбеднијег одвијања саобраћаја као и смањивања конфликтних тачака на путу.   
Табела 9:  Списак саобраћајница које се дефинишу Планом 

        назив улице                             дефинишуће осовинске и темене тачке   профил 
Краља Петра Првог 
(Државни пут Iб реда 
број 28) 

Т1-Т2-О1-Т52-Т53-О36-О37-О39-Т62-О40-О41-Т63-О42-О43-Т64-
Т85-Т86-О53-О54-Т87-О55-Т88-О56-Т89-О57-О61-О62-Т90-О63-
О64-Т91-О65-Т92-О66 

Вука Караџића 
(Државни пут Iб реда 
број 28) 

О66-О67 –О68-Т93-O69-О70-Т99-Т100-T101-T102-O78-O79-Т117-
О81-О82-О90-Т120-О98-О99-О100-Т121-О106-О107-О108-Т147-
О119-Т157-О145-Т223-О148-Т224-О149-Т227-Т228-О150-О144 

 

Светосавска (Државни 
пут Iб реда број 26) 

Т229-T230-О161-Т231-Т232-O162-T233-O163-O165-О173-Т247-O182-
Т248-О183-O184-Т255-Т256-T257-О199-O205-T258 

 

Николе Тесле О1-О2-O4-Т16-Т21-О15-T22-O16-Т25-T26-О18-T27-O19-Т28-T29-
Т30-О22-T31-T32-Т33-О23 

1-1 

Нова 1 О2-Т3-О5-О8-T4-О9-О10-О11-О12 5-5 
Нова 2 О5-О6-Т6-Т7-Т8-О14 2-2 
Нова 3 O6-Т5-О7 1-1 
Нова 4 O3-T17-T18-Т19-Т20-О15 2-2 
Нова 5 O16-T23-Т24-О17 1-1 
Нова 6 O20-O21 3-3 
Нова 7 O24-Т39-Т40-Т41-Т42-О34 1-1;5-5 
Нова 8 O30-O32-О33-О31 6-6 
Нова 9 O12-Т9-Т10-Т11-Т12-О13-О14-Т13-Т14-Т15-О18 1-1;5-5 
Новопројектована 1 O25-Т35-О26 4-4 
Новопројектована 2 O22-О24-T34-О25-Т36-О27-T37 4-4 
Новопројектована 3 O27-О28 4-4 
Новопројектована 4 O27-Т38-О29 4-4 
Нова 43 O35-T47-T48-Т49-Т50-Т51-О38 1-1 
Нова 44 O35-T44-T45-Т46 1-1 
Бучевска O37-Т54-Т55-Т56-Т57-Т58-О38-Т59-Т60-Т61 7-7 
Милоша Гајића O44-Т64-О45-Т69-Т71-Т73-Т74-О49-Т75-Т76-Т77-Т78-Т79-Т80-Т81-

О50-О51-Т82-Т83-Т84-О52 
1-1;3-3 

Нова 10 O46-T70-T72-O49 1-1 
Нова 11 O46-T67-T68-O48 6-6 
Нова 12 O46-T66-T65-O47 6-6 
Нова 13 O70-T94-Т305-T95-Т304-T96-O71-T97-Т303-Т302-T103-Т301-T104-

O73-Т300-T106-O86-T105-T122-O93-T124-T123-O94-T151-O110-
O111-O114-T152-Т299-T158-Т298-O147-T159-T225-T226 

8-8;17-17; 
18-18 

Новопројектована 5 O205-T259-T260-O206-О207 10-10 
Новопројектована 6 O206-T261-T262-O208 10-10
Новопројектована 7 O71-T98-О72 9-9 
Новопројектована 8 O73-О72-О74-O75 10-10 
Светозара Вучићевића 
Баће 

O78-О77-O75-О76-Т107-Т108-О85-О87-Т110-О92 5-5 

Новопројектована 9 O91-О92 5-5 
Јована Цвијића О77-Т116-Т115-Т114-О84-Т113-О88-Т111-О89 5-5 
Новопројектована 10 О89-О91-О209 5-5 
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Нова 14 О84-О85 5-5 
Нова 15 О85-Т109-О86 5-5 
Нова 16 О79-О80 6-6 
Нова 17 О81-О83 6-6 
Нова 18 О89-О90 4-4 
Новопројектована 11 О82-О96-Т118-О97-Т119-Т125-О101 1-1 
Предрага Ердељана О99-О101-О102-Т126-Т127-Т128-Т129-О103-О104-Т144-Т145-Т146-

О105 
1-1;6-6 

Нова 19 О103-Т298-Т130-Т131-Т132-Т133-Т134-Т135-Т136-Т137-Т138-Т139-
Т140 

6-6 

Нова 20 О104-Т141-Т142-Т143 6-6 
Мике Аласа О106-Т148-Т149-О109 12-12 
Новопројектована 12 О109-Т150-О110      10-10 
Змај Јовина О107-Т156-Т155-Т153-О112 1-1 
Новопројектована 13 О95-О109-О112-Т154-О113-О146 13-13 
Новопројектована 14 О111-О112 10-10 
Радничка О108-О117-О118-О116-О115 1-1 
Новопројектована 15 О114-О113-О116 10-10 
Церска О119-Т163-Т164-Т165-Т166-Т167-Т168-О120-Т174-Т175-Т176-О132-

Т187-Т188-О133-Т189-Т190-Т191-О137 
1-1;11-11 

Нова 21 О124-Т172-О125 12-12 
 Нова 22 О120-Т169-Т170-О121-Т171-О122-О123-О125-О126-О127-О129-

Т173-О131 
1-1 

 Нова 23 О127-О128 1-1 
 Нова 24 О129-О130 1-1 
 Нова 25 О132-Т177-Т178-Т179-Т180-Т181-О134-Т182-Т183 1-1 
 Нова 26 О135-Т186-О136 6-6 
 Нова 27 О133-Т189-Т192 6-6
 Нова 28  О134-Т184-О135 14-14 
 Новопројектована 16 Т192-О137-Т193-О141 14-14 
 Новопројектована 17 О135-Т185-Т198-О138-Т200-Т201-Т202-О140 14-14 
 Новопројектована 18 О142-Т194-О141-Т195-Т196-Т197-О138-Т199 14-14 
 Првомајска О144-Т210-О143-Т209-О142-Т208-Т207-Т206-Т205-О140-О139-Т204-

Т203 
14-14 

 Новопројектована 19 О156-Т216-Т217-О158-Т218-Т219 4-4 
 Војводе Бојовића О143-Т211-Т212-Т213-О151-О154-О155-Т214-О156-О157-Т215 14-14 
 Нова 29 О151-Т221-Т222-О152 15-15 
 Нова 30 О153-Т220-О154 4-4 
 Новопројектована 20 О155-О160 10-10 
 Новопројектована 21 О156-О159 4-4 
 Новопројектована 22 О145-Т162-Т161-О146-Т160-О147 1-1 
 Сарајевска О162-Т234-Т235-О165-Т236-Т237-О166-О167-О170-О172 10-10 
 Нова 31 О167-Т238-О168 1-1 
Нова 32 О170-О171 16-16 

 Новопројектована 23 О168-Т239-Т240-О169 10-10 
Београдска О173-Т249-О175-О176-О177 16-16 
Нова 33 О174-Т250-О176-О175-О180 10-10 

 Нова 34 О178-Т251-О177-Т252-О179 10-10 
Новопројектована 24 О179-Т253-О210-О180-О181-О182 13-13

 Новопројектована 25 О181-Т254-T254a-O214-О183 7а-7а 
 Нова 35 О163-О164-Т241-Т242-О186-О191-О192-Т246-О196-О184 16-16 
Нова 36 О186-О188 1-1 

 Нова 37  О187-Т243-О188 1-1 
Нова 38 О191-О189-О190 1-1 

 Нова 39 О192-О193-О194-О195 1-1
 Новопројектована 26 О183-О185-О212 19-19 
Новопројектована 27 О196-О197-Т268-О200 16-16 

 Новопројектована 28 О188-Т244-О189 1-1 
Нова 40 О197-Т263-Т264-Т265 1-1 
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 Новопројектована 29 Т265-Т266-Т267-О198 1-1 
 Новопројектована 30 О87-Т112-О88 11-11 
 Новопројектована 31 О210-Т306-Т307-О211-О212-О213 20-20 
 Новопројектована 32 О211-О214 1-1 
Новопројектована 33 О215-О215a-Т308-О216-О217-Т309-О218 21-21 
Анте Богићевића О199-О200-О201-Т269-Т270-Т271-О198-Т272-О202-Т273-Т274-Т275-

Т276 
1-1 

Нова 41 О202-Т277-Т278-Т279 1-1 
 Нова 42 О200-Т280-Т281-Т282-Т283-Т284-Т285-Т286-Т287-Т288-Т289-Т290-

Т291-Т292-Т293-Т294-О203-Т296-Т297-
1-1 

 Нова 45 О203-Т295-О204 1-1
Стационарни саобраћај у обухвату граница Плана организован је на јавнинм паркинг просторима 
или у оквиру припадајућих грађевинских парцела. Јавни паркинг простори предвиђени су на више 
засебних локација и то у зонама где је и најизраженији проблем паркирања моторних возила, због 
највеће изграђености простора и концентрације јавних објеката и површина. Положај ових објеката 
условљава и повећану потребу за паркирањем возила у овој зони. Постојеће површине за 
паркирање возила се налазе уз главну градску саобраћајницу – улицу "Краља Петра I" и "Вука 
Караџића",  на којима се остварује управно и  паралелно паркирање и уређен паркинг простор иза 
зграде Општине на коме се остварује управно паркирање.  
Паркирање или гаражирање моторних возила у оквиру грађевинских парцела које припадају 
осталом грађевинском земљишту врши се у складу са правилима уређења. Влaсници вoзилa 
пoстojeћих и плaнирaних типичних целина/зона, пaркирaћe свoja вoзилa у двoриштимa или 
сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa припaдajућe пaрцeлe, према датим стандардима. Из oвoг 
рaзлoгa у зoнaмa нaмeњeним чистoм стaнoвaњу, зaхтeви зa пaркинг прoстoримa мoгу сe jaвити сaмo 
уз oбjeктe културe, услуга, тргoвинe и сл. У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe пaркинг 
прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo нoрмaтиву oд jeднo пaркинг мeстo пo стaну. У тргoвaчкoм и 
пoслoвним зoнaмa пoтрeбнo je, у склaду сa aктивнoстимa, зaхтeвe зa пaркирaњeм рeшaвaти прeмa 
нoрмaтивимa дaтим oвим Плaнoм. 
 
При изрaди плaнoвa нижeг рeдa обавезна је примeнa слeдeћих нoрмaтивa зa oдрeђивaњe пoтрeбнoг 
брoja пaркинг мeстa зa пojeдинe oбjeктe (зa нoвe зoнe je oбaвeзнo a зa пoстojeћe сe прeпoручуje, у 
зaвиснoсти oд прoстoрних мoгућнoсти): 
 
Табела 10:  Нoрмaтиви зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa 
нaмeнa  брoj пaркинг мeстa* jeдиницa 

стaнoвaњe -нoвo 1 пм стaн 
стaнoвaњe -пoстojeћe 0,8 пм стaн 
мeдицинскe устaнoвe 1 пм 70 m2 БРГП 
администрaтивнe устaнoвe 1 пм 70 m2 БРГП 
пoштe 1 пм 40 - 60m2 БРП 
рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 4 - 8 стoлицa 

спoртскa сала/хaлa 1 пм 10 - 14 глeдaлaцa 
пoслoвни oбjeкти 1 пм 70-100 m2 БРП 
дoм културe, позоришта, биоскопи 1 пм 10 - 20 сeдиштa 
пословни oбjeкти 1 пм 20 зaпoслeних 

*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се матаматичко правило 
заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. 
Пaркирaњe тeрeтних вoзилa кoja чeкajу нa прeтoвaр пoтрeбнo je плaнирaти у: индустриjским зoнaмa, у зoни жeлeзничкe стaницe 
и сл. Свако треће паркинг место треба да буде озелењено. 
 
 
 
 
 
Денивелација пешачког од моторног саобраћаја је доста ретка и постоји само делимично у улицама 
које су лоциране у равном делу насеља, тако да су улице већином грађене као колско-пешачке без 

II 1.7.1.1.2. Пешачки и бициклистички саобраћај 
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тротоара. Пешачка кретања су најинтензивнија у централној зони насеља обзиром да је локација 
већине јавних објеката (зграда Општине, црква, Дом здравља, пошта, библиотека, основна и средња 
школа), у ужем центру. 
За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код примарних 
и секундарних саобраћајница. Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила 
свих насељских  саобраћајница. Морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су 
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја. Минимална ширина пешачких стаза за 
мимоилажење пешака је 1,5m а за мимоилажење инвалида са помагалима је 1,8m;  
Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих учесника у 
саобраћају, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама. 
Бициклистички саобраћај својим техничким карактеристикама омогућава да буде просторно вођен на 
различите начине.  
По правилу бициклисти бирају оптимални пут, тако да при планирању бициклистичких стаза треба 
тежити, у колико не постоје други разлози (дефицит простора у регулацији саобраћајница и сл.) 
задржавању постојећих бициклистичких траса уз стварање услова за безбедно одвијање овог вида 
саобраћаја. Где је повољна конфигурација терена и навике становништва да користе бицикл као 
превозно средство добар је предуслов да се бициклистичком саобраћају обезбеди неопходан простор. 
При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегавати улице са неповољним 
нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних 
активности, туристичке локалитете и сл;  
Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним 
туристичким зонама и другим реперним тачкама;   
Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,00m, а двосмерне 2,50m.  
 
 
 
 
Систем јавног превоза путника за значајан део становништва омогућава реализацију једне од 
основних животних потреба - потреба за кретањем, што за одређене категорије становништва 
предстаćвља практично једини облик реализације њихових потреба. Као последица изразито опада-
јућег тренда привредних активности у протеклом периоду, дошло је до пада учешћа јавног превоза 
путника у укупном броју механизованих кретања. У планском периоду  јавни превоз путника 
базираће се на аутобуском  подсистему. 
 
На територији плана није организован јавни градски аутобуски саобраћај, а приградски и међугра-
дски аутобуски саобраћај организују предузећа чије је седиште ван подручја општине Мали Зворник. 
Пријем и отпрема путника на свим приградским и међуградским линијама се обавља преко аутобуске 
станице Мали Зворник. Аутобуска станица спратности-приземље, је лоцирана у зони ужег центра 
насеља уз раскрсницу улице "Краља Петра I" и "Бучевске". Пријем и одлазак аутобуса на аутобуској 
станици као и улазак путника на полазне пероне није регулисан. Станичну зграду, као и припадајући 
простор потребно је реконструисати. Имајући у виду да је локација постојеће аутобуске станице са 
становишта плана просторног развоја насеља задовољавајућа, Планом није предвиђено њено 
измештање, као ни проширење постојећих капацитета. Могућа је реконструкција постојећег објекта, 
као и дефинисање паркинг простора за путничка возила у оквиру парцеле и пратећих садржаја. 
Сва постојећа аутобуска стајалишта се задржавају, на постојећим локацијама. 
 
Могућа је изградња робно транспортног центра на граничном прелазу са БиХ, који треба да 
задовољи транспортно -дистрибутивно - складишне потребе на локалном нивоу као и за потребе 
региона. Улога робно транспортног центра је да омогући рационализацију микро и макро 
дистрибуције тако да у свом саставу најчешће имају камионске и контејнерске терминале, берзу, 
складишне системе и одговарајуће пратеће службе. 
 
На територији Плана генералне регулације налазе се две станице за снабдевање горивом које су 
лоциране у северном делу насеља на улазу од правца Лознице. Капацитет станица за снабдевање 
горивом је задовољавајући за потребе корисника насеља, осим потреба за ТНГ-ом који се не 

II 1.7.1.1.3. Јавни превоз путника и роба и станице за погонско гориво 
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складишти ни на једној станици за снабдевањем горивом. Потребно је проширити зоне пумпних 
станица, као и планирати реконструкцију и могућност увођења ТНГ-а.   
Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена моторизације може се оценити 
да је капацитет постојећих станица за погонско гориво на територији Плана задовољавајући. 
Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних капацитета, локације будућих 
станица треба утврђивати у складу са противпожарним прописима и условима које одређују 
надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите. За сваку 
локацију је потребно урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију 
саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба 
предузети за спречавање штетних утицаја.  
 
 
На предметном подручју, за које се израђује План генералне регулације налази се: 
1. Неелектрифицирана једноколосечна железничка пруга број 51: (Рума)-Распутница Доња Борина- 
    Зворник град. 
2. Железничка станица Зворник у км 73+454 предметне железничке пруге, са 6 станичних колосека,  
    отворена за путнички и теретни саобраћај. 
3. Путни прелази: км 71+277, км 71+581, км 72+125, км 73+816, км 74+258, км 74+358, км 74+425, 
    км 74+492 и км 74+864 предметне железничке пруге, осигуран саобраћајним знаковима на путу и  
    троуглом прегледности. 
На основу развојних планова железнице и према Просторном плану Републике Србије (Сл.гл.РС 
бр.88/2010) "Железнице Србије" ад задржава сво земљиште на којем има право коришћења за 
потребе развоја железнице као и коридоре пруга на којима је привремено обустављен саобраћај са 
циљем обнове уз претходно утврђену оправданост. 
Железнички саобраћај се задржава у садашњем обиму и на садашњем простору. Мада је урађен 
пројекат реконструкције и ревитализације пруге до хидроелектране (за путнички саобраћај) 
оцењено је да нема услова нити реалних транспортних захтева за изградњом овог дела пруге. 
Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, 
рачунајућим од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. 
Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, 
пуни прелази и сл.), који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-
пожарни путдо најближег јавног пута. 
Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 
Заштитни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, рачунајући од осе крајњих 
колосека. 
У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису 
у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која 
се издаје у форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом 
локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере 
заштите тих објеката. У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и 
изливање отпадних вода, не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости 
или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железни-
чких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова. 
  
 
 
 
Мере које треба предузети у наредном планском периоду  
У циљу постизања циљева одрживог развоја и унапређења водоводног система Mалог Зворника (и 
локалних система водоснабдевања општине Mали Зворник) потребно је : 
- на основу Генералног пројекта и Претходне студије оправданости водоснабдевања насеља општине  
Mали Зворник приступити изради пројеката на вишем нивоу, којим ће се омогућити извођење 
дистрибутивне мреже као и несметано снабдевање водом ових насеља 

II 1.7.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

II 1.7.1.2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ  САОБРАЋАЈ 
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- израдити Елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система Mали 
Зворник са циљем идентификације главних места губитака воде из система и приступити изради 
пројектне документације интервентне санације дистрибутивне мреже на основу елабората и  
имплементацији санације; 
- спровести програме едукације становништва и школске деце о рационализацији потрошње воде  
- приступити реализацији програма сукцесивне замене постојећих   водоводних инсталација и  
изградњи нових инсталација, у складу са потребама; 
- нове инсталације водовода  планирати и изводити на основу урбанистичких планова/пројеката  у  
зонама ван границе обухвата важећих  ПДР-е, али и у оквиру границе ПДР-е, ако је у њима тако 
наглашено или се за тим  укаже потреба; 
 
 
Мере и акивности на унапређењу канализационог система у наредном планском периоду 
У циљу унапређењу канализационе мреже и  очувању животне средине дефинисане су Генералним 
пројектом сакупљања и евакуације санитрано-фекланих отпадних вода Mали Зворник ("WIGA 
PROJECT GROUP"- Београд , 2011), следеће мере: 
- изградиња  примарог  канализационог  колектора уз реку Дрину, ради повезивања независних 
канализационих система и пратећих објеката -  канализационих црпних станица; 
- прописивање квалитета отпадне воде у  насељској канализационој мрежи у циљу дефинисања  
потребног претретмана  индустријских отпадних вода пре упуштања у канализацију; 
- израда пројектне документације и  изградња постројења за пречишћавање отпадних вода;  
- нове инсталације канализације изводиће се на основу урбанистичких планова/пројеката у зонама 
ван  границе обухвата важећих ПДР-е, али и у оквиру границе ПДР-е , ако је у њима тако наглашено 
или се за тим  укаже потреба; 
 

 
 
Мере и акивности на одбрани од великих вода реке Дрине и бујичних водотока 
У наредном планском периоду потребно је : 
- предвидети наставак изградње заштитних водних објеката у циљу заштите подручја од великих  
вода у складу са постојећом техничком документацијом; 
- посебну пажњу обратити на хидротехничко уређење комплетних сливова свих гравитирајућих водо- 
токова на сливном подручју, а који имају утицај на разматрано планско подручје, тако да се обезбеди 
критеријум заштите од велике воде вероватноће појаве (повратни период Т=100 година) и предвидети 
интегрално уређење сливног подручја бујичних токова конзистентном применом спроводити 
противерозионе мере на ерозионим подручјима; 
- регулисати све имовинско-правне проблеме  у вези са деоницама водотокова који су нападнути  
градњом и створити предуслове за то израдом одговарајућих Планова детаљне регулације; 
- зауставити градњу у зонама нерегулисаних корита водотока у зонама грађевинског подручја, због 
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и  
коридора регулисаних корита, осносно  не планирати и не дозволити изградњу било каквих објеката  
у зонама речних долина, без предходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога и прорачуна, 
студија, генералних, идејних и свих других за то неопходних техничких решења; 
- одржавати  постојеће  регулационе грађевине и изградити нове а у складу  са плановима ЈВП  
"Србијаводе" и  ВОС-ом; 
- плански основ за изградњу  водопривредних објеката је План детаљне регулације; 
 
 
 
 
Развој и даља изградња електроенергетског система има за циљ поуздано и квалитетно снабдевање 
постојећих и нових потрошача електричном енергијом. На конзумном подручју ПГР насеља Мали 
Зворник, здржава се постојећи четворонапонски систем снабдевања потрошача електричном 
енергијом 110/35/10/0,4kV, а планирана је изградња нових електроенергетских објеката и електро- 
еергетске мреже. 

II 1.7.3.  КАНАЛИЗАЦИЈА 

II 1.7.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

II 1.7.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
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Хидро-електране (ХЕ) и мини хидро-електране 
Хидро-електрана "Мали Зворник" је ван обухвата ПГР-е. 
Према списку мини хидроелектрана, из Просторног плана општине Мали Зворник, а који је за  
потребе његове израде преузет из водопривредне основе Србије и потврђен условима и Катастром 
малих хидроелектрана Министарва рударства и енергетике РС, као и коришћењем Мастер плана 
"Хидроенергетски потенцијал Мали Зворник" (израђеног од стране "Екоенерго инжењеринг- " доо 
Нови Београд, 2010.год.), на територији обухвата ПГР-е планиране су две МХЕ: 
- на сливу реке Моштаница 1 МХЕ (Клек),  инсталисане снаге 72 Kw и 
- на сливу реке Радаљ МХЕ (Богићевићи), инсталисане снаге 130 Kw 
Плански основ за мини ХЕ снаге до 1 MW (1000 кW), обезбеђује се разрадом услова из правила 
уређења и грађења (Посебни услови за изградњу малих хидроелектрана), односно израдом Плана 
детаљне регулације, уз прибављање свих потребних услова и сагласности, а пре свих услова заштите 
природе, услова водопривреде као сагласности и свих осталих корисника предметног простора. 
Микролокације и снаге наведених мини ХЕ нису обавезујуће. Потребне су провере по свим  
посебним условима. Могућа је и изградња на другим локацијама уколико се прибави сагласност 
надлежног Министарства. 
 
Трафо-станице 110/35kV 
У догледном периоду не планира се изградња нових трафо-станица 110/35kV. 
Могућа је замена постојећег трансформатора 10МВА трансформатором од 20МВА, у случају појаве 
нових потрошача условно гледано веће инсталисане електричне снаге и повећања у потребама за 
већом електричном снагом постојећих потрошача. 
Трафо-станице 35/10kV 
У догледном периоду не планира се изградња нових трафо-станица 35/10кV. 
Планира се проширење капацитета ТС 35/10kV "Мали Зворник 2" на 2х4MVA. С обзиром да се 
трафо-станица 35/10кV "Мали Зворник 2" налази на отвореном простору потребно је постројења 
35kV и 10kV изместити у зидани објекат. 
Трафо-станице 10/0,4kV 
Да би се повећао квалитет сигурност у снабдевању потрошача електричном енергијом потребно је 
градити већи број трафо-станица 10/0,4кV мање називне ел.снаге како би се смањила дужина 
ниско-напонске мреже,с обзиром да су губици при преносу ел.енергије мањи на вишем напонском 
нивоу (10кV) него на ниском напону (0,4кV).У централном делу насеља Мали Зворник градити 
трафо-станице већег капацитета, посебно где је густина становања највећа. У наредном периоду 
градити трафо-станице 10/0,4кV: стубна максималног капацитета до 400кVA,монтажно-бетонска 
макси-малног капацитета  2х630кVA и зидане максималног капацитета до 2х1000кVA.У овом 
тренутном стању (2014година) тешко je и скоро немогуће планирати број, тип, инсталисану снагу 
и посебно локацију будућих трафо-станица 10/0,4кV.  
Овим Планом генералне регулације су на основу искуства и других праметaра дате могуће зоне 
(пречника 200м) локације трафо-станица, што не представља ограничење с обзиром да ће се 
локације будућих трафо-станица определити према локацији будућих пословних и стамбених 
објеката и према пројектованој електричној снази потрошача у истим, посебним урбанистичким 
документом. Планира се изградња 9 трафо-станица 10/0,4кV и њихова оријентациона зона 
локације је дата у графичком делу предметног Плана. 
 
 
 
 
Водови 110кV 
Задржава се траса постојећег јадноструког далековода 110kV од разводног постројења 110kV (РП) 
лоцираног у насељу Мали Зворник према граду Лозница и даље до ТС 110/34кV "Лешница" и до 
града Шапца (ТС 220/110kV "Шабац 3"). 

II 1.7.5.1. Eлектроенергетски објекти 

II 1.7.5.2. Eлектроенергетска преносна мрежа 
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Задржава се део трасе двоструког далековода 110кV(2х110кV) од разводног постројења 110kV(РП) 
лоцираног у насељу Мали Зворник према граду Лозница до угаоно-решеткастог стуба број 82 (графи-
чки прилог), остали део трасе према граду Лозница се демонтира. 
Изградити нови двоструки далаковод 110кV од постојећег стуба означеног у графичком прилогу 
бројем 82 до града Лозница (ТС 110/35kV). Далековод градити према приложеном графичким 
прилогу а на основу пројектне документације урађене од стране Јавно предузеће "Електромрежа-
Србије" (октобар 2012.). Далековод градити на метално-решеткастим стубовима са проводницима 
Ал-Че 3х150mm2. 
Изградити једноструки далековод 110кV од разводног постројења 110kV(РП) лоцираног у насељу 
Мали Зворник до насеља Љубовија (ТС 110/35kV). Изградњом далековода 110кV Мали Зворник-
Љубовија, обезбедило би се двострано напајање електричном енергијо трафо-станица 110/35кV:  
"Љубовија" и "Крупањ", а на тај начин би се обезбедило сигурно и квалитетно снабдевање 
електричном енергијом свих потрошача исте на конзумном подручју општина Љубовија и Крупањ. 
Тренутно се трафо-станице 110/35кV у Љубовији и Крупњу електричном енергијо снабдеју 
далеководом 110kV из правца насеља Осечина са једног од двоструког далековода Зворник- 
Лозница-Ваљево (ТС 220/110kV "Ваљево 3"). 
 
Водови 35kV 
Kапацитет постојећег подземног кабловског развода 35kV је задовољавајући у дужем перспективном 
временском периоду, с тим штосе мора водити рачуна о амортизационом веку подземних каблова 
(око 30година) ,како би се заменили новим кабловима исте или веће преносне моћи. Не планира се 
изградња нових водова 35кV у догледно време.Уколико се покаже потреба за изградњом истих, 
градити подземне електроенергетске каблове по могућству у регулацији улица. По истеку амортиза-
ционог периода, постојеће подземне каблове 35кV заменити новим са проширењем постојећег рова 
или новом трасом, како не би дошло до прекида у снабдевању потрошача електричном енергијом. 
Уколико нема довољно простора за полагање средње-напонских каблова 35кV због осталих 
постојећих и планираних инсталација исте провући кроз одговарајуће заштитне цеви целом  
дужином трасе. 
 
Водови 10кV 
Kапацитет постојећег подземног кабловског развода 10kV је задовољавајући у дужем перспективном 
временском периоду, с тим штосе мора водити рачуна о амортизационом веку подземних каблова 
(око 30година), како би се заменили новим кабловима исте или веће преносне моћи.То се посебно 
односи на подземне каблове типа ПП 41.Трасе подземних каблова 10kV нису познате и у графичком 
прилогу су нанете оријентационо.Тачну трасу могуће је установити путем ткзв.трагача или путем 
ископавањем пробних ровова на оријентационој траси. 
Траса далековода 10кV је углавном неповољна с обзиром да су се користили најкраћи могући правци 
(пречице) од једне до друге трафо-станице 10/0,4кV и тешко ју је одржавати у функцији, посебно у 
зимском периоду и у периоду већих атмосферских падавина. Средње-напонске каблове 10кV 
поставити у регулацији улица на дубини минимално 0,8m.Уколико нема довољно простора за 
полагање средње-напонских каблова 10кV  због осталих постојећих и планираних инсталација исте 
провући кроз одговарајуће заштитне цеви целом дужином трасе. Напред наведено се посебно односи 
на улицу "Вука Караџића". 
 
Водови 1кV 
Нову ниско-напонску мрежу на подручју ПГР-а градити подземним ниско-напонским кабловима 
одговарајућег типа и пресека. Ниско-напонске каблове поставити у регулацији улица на дубини 
минимално 0,8m.Уколико нема довољно простора за полагање ниско-напонских каблова 1kV 
односно 0,4кV због осталих постојећих и планираних инсталација исте провући кроз одговарајуће 
заштитне цеви целом дужином. 
 
 
 
 
 

II 1.7.6. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 

II 1.7.6.1. Топлификација 
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Развој вреловодне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне регулације  подразумева  
успостављање ефикасног и модерног енергетског система. Циљ је квалитетно, поуздано и безбедно 
снабдевање конзума  (јавних и пословних субјеката) природним гасом. На тај начин оствариће се 
значајан позитиван утицај на животну средину обзиром на смањење испуштања отпадних материја 
при сагоревању гаса  у топлани у односу на сагоревања  свих осталих фосилних горива у 
индивидуалним котларницама. 
Сви елементи градског вреловода планирани су за изградњу у обухвату ПДР-е "Ужи центар Малог 
Зворника". У том смислу, примењују се услови из поменутог плана. 
Планира се изградња топлане на обезбеђеној локацији којом располаже ЈКП (на делу кат.парцеле бр. 
579/1 КО М.Зворник) за коју је урађено идејно решење. Капацитет топлане је 2x4 MW са резервом за 
још један котао снаге 4MW.  Примарни енергент је природни гас, алтернативни мазут. Пошто ће се у 
првој фази задржати пумпни развод у постојећој котларници, планира се изградња вреловодног 
правца од нове топлане до котларнице. Дистрибутивна мрежа ће се реконструисати по правцима – 
гранама (или мењати новом) и пребацивати на нову топлану. По завршетку тог посла котларница ће 
укупно бити демонтирана. Топловодну мрежу пројекотвати на радни режим 90/70°C – са две челичне 
цеви, изоловане, са "светлим" растојањем између цеви у рову од минимално 0.15m због 
манипулације. Дубине полагања одредити Главним пројектом тако да се обезбеде прописани нагиби 
у смислу одмуљивања и озрачивања у шахтовима и топлотним подстаницама, а такође и прописана 
хоризонтална и вертикална растојања од других комуналних инсталација и објеката. Где год је 
могуће, компензацију реализовати обликом трасе (L и Z компензација) и аксијалним компеназторима 
где то није могуће. Дебљина надслоја у зони коловоза, паркинга и маниуплативних платоа треба да 
буде минимално 1.0m.  
Радовима на ископу рова за топловод мора претходити обележавање на терену траса свих постојећих 
подземних инсталација од стране РГЗ Службе за катастар, у присуству овлашћених лица из јавних 
комуналних предузећа која поседују и одржавају комуналну инфраструкту.  Ископ треба да је ручни 
и опрезан због могућег присуства инсталација чије трасе нису познате и евидентиране на геодетској 
подлози. 
Посебан проблем представља недостатак података о положају постојеће топловодне мреже. 
Постојећи вреловоди који "секу" блокове могу нарушавати урбанистичку концепцију (намену 
простора). У том смислу, код изградње објеката неопходно је прибављање сагласности на локацију 
објеката од ЈКП "Дрина", где ће се сагледати могућности задржавања постојећих траса са 
функционалним уклапањем или дефинисати потреба претходних измештања деоница. Услове за 
измештање и за изградњу нових вреловодних праваца утврдити урбанистичким пројектом. Где год је 
могуће користити коридоре за вреловодну мрежу у простору регулација улица који су дефинисани 
Планом, а код опредељивања нових траса (по јавном и осталом земљишту) уважити планирану 
намену земљишта, положај постојећих и планираних комуналних инсталација.  
Поменутом јавном комуналном предузећу дефинише се обавеза да усними и Служби за катастар 
Мали Зворник достави податке о положају топловодне мреже у насељу. Такође, код изградње нове 
мреже,  пре затрпавања ровова уснимити положаје и дубине полагања обе вреловодне цеви. 
Код израде урбанистичког пројекта за градску топлану прибавити : услове за прикључак комплекса 
на мрежу комуналне инфраструктуре, прибавити одговарајуће сагласноти на локацију објеката од 
надлежних органа, предузећа и институција, посебно противпожарне услове. Обавезно покренути и 
поступак процене утицаја на животну средину. 
Положај нове топлане и вреловодних коридора представљен је у графичком прилогу елабората, на 
Плану гасоводне и топловодне мреже (Р 1:5000). 
 
 
 
 
Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју Плана генералне регулације подразумева  
успостављање ефикасног и модерног енергетског система. Циљ је квалитетно, поуздано и безбедно 
снабдевање конзума  (домаћинстава, јавних и пословних субјеката) природним гасом. На тај начин 

II 1.7.6.2. Гасификација 
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оствариће се значајан позитиван утицај на животну средину обзиром на смањење испуштања 
отпадних материја при сагоревању гаса у односу на сва остала чврста и течна горива. 
Предуслови за даљу гасификацију насеља Мали Зворник су: изградња алтернативног правца за 
снабдевање Републике Србије - Јужног тока,  изградња отцепа/одвојка са Јужног тока ка Републици 
Српској  (у складу са Просторним планом подручја посебне намене), доградња и функционално 
опремање постројења за складиштење "Банатски Двор". Такође су неопходни нови уговори са 
Републиком Српском који ће регулисати транзит и испоруку гаса општини Мали Зворник. 
У обухвату предметног ПГР-е планира се реализација следећих активности: 
- измештање мерно-регулационе станице "Топлана" на локацију нове градске топлане (кат.парц. бр. 
579/1 К.О. М.Зворник) и изградња прикључног гасовода средњег притска у свему према условима 
дефинисаним ПДР-ом "Ужи центар Малог Зворника", а на основу накнадних урбанистичких 
пројеката; 
- изградња гасовода средњег притиска од челичних цеви и мерно-регулационих станица у складу са 
предметним ПГРом, а на основу засебне урбанистичко-техничке документације и засебних услова ЈП 
"СРБИЈАГАС". Урбанистичке пројекте могуће је радити за цело насеље или за поједине правце 
гасовода. Урбанистичким пројектима могуће је кориговати предложене коридоре из ПГРа и 
дефинисати нове трасе; 
- изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar  у насељу, од полиетиленских цеви, у складу са 
предметним ПГРом, а на основу засебне урбанистичко-техничке документације. Урбанистичке 
пројекте могуће је радити за цело насеље или за делове насеља. Урбанистичким пројектима могуће је 
кориговати предложене коридоре из ПГР-а и дефинисати нове трасе; 
- изградња подземних прикључака на гасоводну мрежу. 
 
Положај предлога коридора дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar  и основни праваца челичног 
гасовода до 13bar  представљени су у графичком делу, на "Плану гасоводне и топловодне мреже".  
Због неажурности геодетске подлоге подацима о постојећим подземним инсталацијама, ПГР-ом није  
могуће дефинисати трасе у државном координатном систему. То ће то бити урађено накнадном 
урбанистичко-техничком и пројектном документацијом, уз обавезу прибављања сагласности  јавних 
комуналних предузећа и институција која поседују и одржавају надземне и подземне комуналне 
инфраструктурне објекте у обухвату плана. Сви коридори су у простору регулација путева и  улица, 
то јест, по површинама планираним за јавну намену. Изградња гасоводне мреже је могућа и пре 
привођења земљишта јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно решавање 
имовинско-правних питања у складу са Законом. 
Коридори за изградњу подземне гасоводна мреже  су, доминантно, у зони тротоара, где год је било 
могуће и потребно са обе стране, ван зоне постојећих коловоза и канала за одовођење атмосферских 
вода, али и у зонама планираних коловоза у улицама и у зонама канала за одвођење атмосферских 
вода, што се мора узети у обзир код израде урбанистичко-техничке и пројектне документације и код 
изградње. 
Врста цеви за изградњу насељског гасовода и попречни профил определиће се Главним пројектима 
на основу прорачуна капацитета и на основу хидрауличког прорачуна, посебно кад се ради о 
нивелацији улица у деловима насеља са леве стране државног пута. 
Ископ  рова  за  изградњу  гасоводне  мреже  мора  бити  ручни  и  опрезан, уз претходно 
обележавање  на  терену  траса  свих  постојећих  подземних  инсталација   од  стране РГЗ Службе за 
катастар Мали Зворник  и  уз  присуство  овлашћених  лица  из  јавних  комуналних  предузећа  која  
поседују и  одржвавају  инсталације  у  обухвату  плана.  Посебан  опрез  је  неопходан  код  ископа  
ровова  у  зонама  укрштања. Неопходно је остварити минимална вертикална растојања: 0.5m од  
водоводних и канализационих цеви и  минимално 0.3m од свих осталих подземних иснталација. 
У зонама постојећих и планираних коловоза, гасоводна цев се провлачи кроз заштитну цев чија је 
горња ивица на дубини минимално 1.3m од пројектоване коте асвалтног застора и иначе на основу 
прорачуна статичког и динамичког механичког оптерећења. Укрштање гасовода са коловозом 
Државног пута првог Б реда бр. 28 реализовати подбушивањем и то тако да горња ивица заштитне 
цеви буде на дубини од минимално 1.35m испод коте асвалта. При томе је неопходно претходно 
обележавање траса (од стране РГЗ Службе за катастар) и откопавање постојећих подземних 
инсталација (електроенергетских и ТТ каблова, потисних водова, секундарне водоводне мреже и 
канализационе мреже, прикључака на водоводну и канализацину мрежу, уземљивача стубова 
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далековода и трафо-станица) како би се на лицу места утврдиле дубине и избегла оштећења. У 
осталим улицама укрштања извести прекопавањем или подбушивањем. 
Укрштање гасовода са железничком пругом извести тако да је горња ивица заштитне цеви на дубини 
од минимално 1.8m испод горње ивице прага, односно на дубини од минимум 1.2m од најниже коте 
терена ван трупа пруге. Јаме за подбушивање да буду удаљене минимално 8.0m од осовине колосека. 
У зони канала за одвођење атмосферских вода и река, гасоводне цеви се полажу на дубини од 
минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала/ речног корита. Код превођења 
гасовода преко река и канала вешањем за конструкцију моста, обавезно се користе челичне цеви 
којима је обезбеђена адекватна компензација.  
Цеви гасовода морају бити електрични изоловане од конструкције моста, а мора бити онемогућено 
нагомилавање гаса у конструцији моста у случају цурења. 
Од темеља објеката, цеви дистрибутивног полиетиленског гасовода до  морају бити удаљени 1.0m,  а 
за челичне гасоводе 7-13bar -  хоризонтално растојање од темеља објеката мора бити 3.0m. 
Све  јавне  површине  (коловозе,  тротоаре, канале, зелене  површине),  одмах  по  завршетку  радова,  
довести  у  претходно  стање. Пре  затрпавања   ровова,  неопходно је  извршити геодетско снимање 
трасе  гасовода   и  дубине  полагања и  записник  доставити -  РГЗ Служби  за катастар  Мали 
Зворник.  Прикључке објеката (комплекса) на  гасоводну мрежу искључиво реализовати као подземне. 
У истом рову са инсталацијом дистрибутивног гасовода до 4bar могуће је полагање 
телекомуникационог кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико се то ради истовремено, 
потребно је испоштовати следећу процедуру и услове:  прво се полаже гасоводна ПЕ цев, заварује се 
и испитује на притисак  и непропуштање  и по одобрењу надзора за гасовод,  делимично затрпава 
песком, поставља се трака за опомињање  и тек након тога се може приступити полагању ПЕ цеви за 
ТТ каблове и  КДС  проводнике и то тако да : буду присутни надзори оба надлежна предузећа,  чисто 
хоризонтално растојање буде минимално 0.4m од гасоводне цеви,  телекомуникациони каблови и 
КДС да буду у страни рова ближој ивици коловоза (даље од регулационе линије). 
Мерно-регулационе станице 13/4bar граде се на ограђеном простору димензија max 10x15m на коме 
се постављају: типски слободностојећи контејнерски објекат МРС, улазни и  излазни шахт гасовода 
до 13 bar  са надземним противпожарним славинама, контролни шахт, гране примарног гасовода до 
13bar, линије  дистрибутивног гасовода до 4 bar, металне ограде, зелених површина и бетонираних 
површина (стаза).  Услови за изградњу МРС дефинисаће се Урбанистичким пројектом који мора 
садржавати и одговарајућу противпожарну сагласност. Све зоне опасности од пожара и експлозија 
морају бити унутар ограде. 
 
Гасоводну мрежу пројектовати и извести посебно  у складу са: Законом о цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" 
бр.104/2009"), Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и  и полагање  
дистрибутивног гасовода  од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar, Правилником  о 
техничким норамативима за кућни гасни  прикључак     (Сл. лист СРЈ, бр.20/92), Услове и техничке 
нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода  (Сл.лист града Београда бр:14/77, 19/77, 
18/82, 26/83 и 6/88) и интерним стандардима и техничким правилима за пројектовање и изградњу 
гасовода и гасоводних система на систему ЈП "СРБИЈАГАС" (Нови Сад, октобар 2009) и у складу са 
Упутством о условима и и начину прикључења на градску гасну мрежу ("Сл.лист општине Нови 
Сад", бр.15/1990). 
Саставни део Плана генералне регулације су услови из дописа ЈП "СРБИЈАГАС" (бр. 06-01-8020/1  
од 31.12.2013.год.) који су приложени у документацином делу елабората. 
 
 
 
 
 
 
 
Развој система фиксне телефоније у планираном периоду заснива се на модернизацији постојећег 
система и на изградњи нових објеката који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано 
пружање услуга фиксне телефоније и пружање широкопојасних услуга (дигиталне претплатничке 

II 1.7.7. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

II 1.7.7.1. Фиксна и мобилна телефонија 
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линије СДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, дигитална телевизија, телевизија по интернет протоколу 
итд.). При томе су уважени циљеви, стандарди и смернице који су дефинисани Стратегијом развоја 
електронских комуникација,  Стратегијом развоја информатичког друштва  у Републици Србији 
2010-2020.год,   
Просторним планом републике Србије и ПП општине Мали Зворник, дефинисан је јединствен  
стратешки интерес -да се обезбеди доступност универзалног сервиса (широкопојасних услуга) 
сваком домаћинству и сваком пословном субјекту у обухвату плана. 
 
 
Решење телекомуникацкионог система фиксне телефоније урађено је у складу са: 
- оценом постојећег стања  (амортизованост приступне мреже,  присуство зона без резерве у 
капацитету приступне мреже и на уређајима у којима није могуће прикључење нових корисника); 
- процени потреба на основу планираног развоја простора и на основу прогноза кретања броја 
становника и домаћинстава; 
- генералним планом развоја ИЈ "Шабац", Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија 
А.Д.Београд,  који подразумева  приоритетно решавање нерешених захтева за прикључак и 
дититализацију укупне мреже.  
 
Планира се реализација следећих активности: 
- реорганизација и децентрализација приступне мреже на реону АТЦ "Мали Зворник" и  изградња 
нових приступних уређаја типа мини ИП-АН у насељу (или МСАН) на следећи начин: шест мини 
ИП-АН уређаја на реону постојећег подручја N°1 "ЧН Мали Зворник", три мини ИП-АН уређаја на 
реону постојећег подручја N°2 "ЧН Мали Зворник", четири мини ИП-АН уређаја на реону постојећег 
подручја N°1 истуреног степена "Мали Зворник" ("Индустријска зона") и два мини ИП-АН уређаја на 
реону постојећег подручја N°2 истуреног степена "Мали Зворник" ("Индустријска зона"). 
Реорганизација може бити изведена фазно. Делови постојеће примарне мреже  могу бити задржани и 
уклопљени у реорганизовану мрежу, мада се препоручује укупна изгадња нове.  Сви уређаји да буду 
повезани подземним оптичким ТТ кабловима са две АТЦ у насељу и између себе, по шемама које ће 
бити опредељене у зависности од редоследа изградње. ИП-АН уређаји се могу постављати на 
површини јавне намене, а такође  и ван земљишта јавне намене (у објектима, или у слободностојећим 
металним орманима) уз одговарајуће уговоре којим се решавају имовинско-правна питања у складу 
са Законом. Услови за реорганизацију и децентрализацију утврдиће се засебним Урбанистичким 
пројектима за насеље или појединачним Урбанистичким уређајима за приступне уређаје са 
кабловским подручјима. Могуће је децентрализацију извести и дубље и у том смислу планирани 
размештај нових приступних уређаја је дат као предлог; 
- изградња приступног уређаја МСАН и нове приступне мреже у насељу Сакар и ослобађање 
капацитета од око 150 прикључака  у ЧН "Мали Зворник"; 
- реконструкција и опремање објекта постојећих АТЦ одговарајућом савременом телекомуникацио- 
ном опремом и уређајима; 
- изградња приступне мреже подземним оптичким телекомуникационим кабловима до заинтересо-
ваних корисника (првенствено у радној зони, у зони насељског центра, али и шире) по засебној 
урбанистичкој документацији; 
- изградња новог радио-релејног репетитора ван обухвата ПГРа, у близини објекта АТЦ "М.Зворник" 
у циљу квалитетног резервирања спојног пута. 
ć изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРИОН Телеком у ЦДМА 
(бежичној) технологији и других оператера  са лиценцом у фиксној телефонији Позиције и услови за 
иградњу дефинисаће се урбанистичким пројектима.  

 
Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу обратити на 
енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове постављати: у наменском (самосталном) рову, 
кроз  слободне цеви постојеће кабловске канализације (постојећи проводи испод коловоза), у 
зајадничком рову са постојећим ТТ кабловима и са подземним проводницима кабловског 
дистрибутивног система, у заједничком рову са дистрибутивним гасоводом при чему мора бити 
остварено минимално хоризонтално растојање од 0.4m. 
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Ван зоне кабловске ТТ канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова дубине 
минимално 0.8m , на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад каблова се 
постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ кабловских ровова за ТТ каблове, ТТ 
кабловску канализацију и ТТ окна треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање 
на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Мали 
Зворник и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и паралелног вођења морају се остварити 
прописана растојања и  заштитне мере. Испод коловоза саобраћајница и паркинга, минимална 
дебљина надслоја мора бити 1.0 m. Пре затрпања ровова, трасе ТТ каблова и дубине полагања треба 
евидентирати код  поменуте службе  за катастар. 
Укрштање ТТ каблова са коловозом Државног пута првог реда бр.28 реализовати кроз постојеће 
резервне цеви за провод и подбушивањем - тако да горња ивица заштитне цеви буде на дубини од 
минимално 1.3m испод коте асвалта. При томе је неопходно претходно обележавање траса (од стране 
РГЗ Службе за катастар) и откопавање постојећих подземних инсталација (електроенергетских и ТТ 
каблова, потисних водова, секундарне водоводне мреже и канализационе мреже, прикључака на 
водоводну и канализацину мрежу, уземљивача стубова далековода) како би се на лицу места 
утврдиле дубине и избегла оштећења. У осталим улицама укрштања извести прекопавањем. 
Укрштање ТТ каблова са железничком пругом извести тако да је горња ивица заштитне цеви на 
дубини од минимално 1.8m испод горње ивице прага, односно на дубини од минимум 1.2m од 
најниже коте терена ван трупа пруге. Јаме за подбушивање да буду удаљене минимално 8.0m од 
осовине колосека. 
Изградњи планираних саобраћајница мора претходити измештање ТТ стубова из зоне коловоза. 
Заштитне мере за деонице подземних ТТ каблова који остају у зони коловоза дефинисаће овлашћено 
лице из ТЕЛЕКОМ-а појединачно, за сваку деоницу (измештање или механичка заштита).  
У графичком прилогу елабората, на Плану електронских комуникација (Р 1:5000) представљено је 
постојеће стање ТТ система (делом орјентационо), положај предлога коридора за изградњу нових 
подземних ТТ каблова, предлог положаја нових приступних уређаја типа мини ИП-АН и орјентаци-
оне границе нових кабловских подручја. Сви коридори су у простору регулација улица, то јест по 
површинама планираним за јавну намену. Изградња ТТ мреже је могућа и пре привођења земљишта 
јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно решавање имовинско-правних 
питања у складу са Законом, а што се односи и на постављање стубова ваздушне ТТ мреже (извода) 
на парцелама у приватној или мешовитој својини. 
Коридори за изградњу подземних телекомуникационих каблова и канализације, доминантно су  у 
зони тротоара, где год је било могуће, ван зоне постојећих коловоза и канала за одовођење 
атмосферских вода, али и у зонама планираних коловоза у улицама и у зонама канала за одвођење 
атмосферских вода, што се мора узети у обзир код израде урбанистичко-техничке и пројектне 
документације и код изградње. 
 
Кад је у питању мобилна телефонија, планира се ширење мреже базних радио-релејних станица 
постојећих и будућих оператера, у складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне 
покривености сигналом грађевинских подручја и путних праваца. 
Постојеће базне станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама до 
7.2Mb/sec (3Г), а такође и сигналом четврте генерације. Услуге интернега на мобилним телефонима и 
пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст интересовања како код приватних 
лица тако и код пословних субјеката. Фаворизовати постављање антена различитих оператера на 
заједничким антенским стубовима.  
 
Нa пoдручjу плана генералне регулације мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa уз услoв дa 
њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje: 35m у зони грађевинског реона насеља и 50m ван грађевинског 
реона и у радним зонама. Кад сe aнтeнски стубoви пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa 
висинa нe смe прeмaшивати 5m максималне вертикалне габарите објекта,  а oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм 
o утицajу нa живoтну срeдину теба дoкaзати дa eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa 
здрaвљe људи. За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на 
слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и 
од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за 
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стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 30 m. Слободностојећи антенски 
стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности 
власника суседних парцела.  
 
Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно 
историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава (верских објеката) - у 
радијусу од 100m,  због заштите визуре насеља.  
 
 
 
 
 
 
Градити нови КДС на основу одговарајућих Одлука Управе СО Мали Зворник и на основу накнадних 
урбанистичких пројеката.  
Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне расвете  и 
по стубовима ТТ мреже, претходно обезбедити одговарајуће сагласности електродистрибутивног 
предузећа, ТЕЛЕКОМа и СО Мали Зворник. Потребно је испоштовати прописе који се односе на 
положај, удаљеност телекомуникационог од електроенергетског проводника и прописане висине 
проводника изнад коловоза саобраћајница. Није дозвољено постављање ваздушних  проводника 
КДС-а на стубове мешовитог вода (10+0.4)kV,  нити на стубове далековода 35kV и 110kV. 
Проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у  заједнички ров са 
телекомуникациним кабловима, кроз постојећу и планирану ТТ кабловску канализацију уз 
сагласност Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд ИЈ "Шабац". Услови за 
изградњу подземног КДС-а идентични су претходно наведеним условима за изградњу подземних 
телекомуникационх каблова. 
 
 
 
Основни циљеви Плана генералне регулације који се односе на развој зелених површина су: 
- успостављање система "зелене регулације", односно формирање јединственог система зелених 
површина за цело подручје насеља, 
- формирање тзв "зеленог коридора" у саставу спортско-рекреативне зоне уз Дрину, на потезу Горњег 
и Доњег насеља, са уређеном обалом, градском плажом, колском, пешачком и бициклистичком 
стазом и зеленим површинама ка Дрини и околним наменама, 
- очување постојећих шумских комплекса, нарочито на стрмим теренима и дуж водотока, 
- увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне заштитиле од негативних утицаја 
индустријских и транзитних саобраћајних зона,  
- одржавање постојеће зелене површине јавне намене, 
- озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама 
- формирање дрвореда где год је то могуће. 

 
На подручју плана генералне регулације, дефинишу се следећа општа правила 
Планом се предвиђа формирање:  
- заштитног зеленила како би се стамбене зоне заштитиле од индустријских зона и саобраћајница.  
Као део система зелених површина, заштитни зелени појас има тројаку функцију: 

                1/еколошко-заштитну улогу, која подразумева термичку и ветрозаштиту, очување режима 
                влажности и нивоа подземних вода, смањење могућег ареозагађења, као и очување 
                природног станишта (постојећи биодиверзитет).  
                2/ инжињерско-техничку функцију, која се манифестује као спречавање ерозије и учвршћивање  
                клизишта, контрола (усмеравање) саобраћаја, заштита од снежних наноса и сл. 
                3/ естетску функцију (визуелна баријера, усмеравање визура и сл.) 

- јавног зеленила у насељу, кога чине парковско зеленило, блоковско зеленило, улични дрвореди, 
отворене зелене површине у стамбеним зонама.  
 

II 1.7.8. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

II 1.7.7.2. Кабловски дистрибутивни систем 
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   Планом се предвиђа подизање, очување, преуређивање и одржавање отворених зелених површина, а 
   где год је могуће уз постојеће и будуће улице формирати уличне дрвореде.  
   Било да је реч о заштитном зеленом појасу или јавном зеленилу у насељу, партерна решења морају  
   бити заснована на свеобухватној анализи и уважавању природних услова, а избор врста садница и 
   њихово компоновање, у складу са наменом простора. 
   При садњи дендроматеријала, неопходно је водити рачуна о следећим условима: 
   - саднице треба да су правилно расаднички развијене и однеговане, карактеристичног хабитуса, 
   неоштећеног кореновог система и без уочених ентомолошких и фитопатолошких оболења. 
   Предност дати врстама из непосредног окружења. 
 
   - при садњи дендроматеријала дуж приступних саобраћајница, водити рачуна да не буде угрожена  
   сагледивост правца или било који аспект који угрожава нормално функционисање или безбедност  
   саобраћајног тока 
   - саднице треба да буду удаљене минимално 2,5m од подземних уређаја и инсталација 

 
Осим зелених површина јавне намене, Планом се дефинише и обавеза учешћа зелених површина у 
оквиру сваке појединачне парцеле у циљу заштите и повећања квантитативних и квалитативних  
карактеристика зеленог фонда насеља. Обавезност учешћа зеленог фонда у оквиру сваке појединачне 
парцеле је у директној вези и са потребом упијања одређених количина атмосферских вода. 
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 
пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa изградњу/урeђeњe кoмунaлнe 
инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг 
oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти 
брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. 

 
 
 
За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима у 
радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, 
у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да 
максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. 
Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија минимална 
ширина не може бити мања од 3.5m за једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са могућношћу 
окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском од 10 t.  
Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким армирано-
бетонским зидовима, живом оградом и слично. Максимално ручно гурање контејнера од претоварног 
места до комуналног возила износи 15m, по равној подлози без степеника, и са успоном до 3%.  
За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба дефинисати 
потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање контејнерских места су 
идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се препоручује да се на кнтејнерским 
местима врши и селектовање отпада (посебни контејнери за папир, стакло и сл.). У сарадњи са ЈКП 
могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног комуналног 
отпада, а у складу са условима заштите животне средине.  
Поступци и мере управљања отпадом дефинисани су тачком "Заштита животне средине". 

 
 
 
У склaду сa нaциoнaлнoм стрaтeгиjoм, пoтрeбнo je 15% пoтрeбa зa eнeргиjoм oбeзбeдити из oбнoвљи-
вих eнeргeтских рeсурсa. Oбнoвљиви извoри eнeргиje су пo дeфинициjи eнeргиja кoja сe eксплoaтишe 
истoм брзинoм кojoм сe и oбнaвљa. У oбнoвљивe извoрe eнeргиje спaдajу: eнeргиja вeтрa, eнeргиja 
сунцa, енергија подземних и површинских вода, гeoтeрмaлнa eнергиja, eнeргиja биoмaсe и др.  
Приликом могуће изградње комуналних објеката у функцији употребе обновљивих извора енергије 
за исте ће се примењивати у зависности од врсте и специфични услови који регулишу изградњу  
појединачних комплекса, објеката и инсталација.  

 

II 1.7.9. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 

II 1.7.10. УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ до 2020. 
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У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 
За издавање Локацијске дозволе, инвеститору је неопходно да има обезбеђен приступ на површину 
јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће користити у складу са законским 
одредбама и у случајевима затеченог стања. 
За издавање Грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност како је 
наведено у табели која следи. 
Табела 11: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Грађевинске дозволе 
намена                   минимални степен комуналне опремљености 
јавни објекти и површине јавне намене 
 
 
 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 
електронска инфраструктура 
површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени 

објекти и површине комуналне намене 
 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 
електронска инфраструктура;  
површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени 

мреже и објекти инфраструктуре / 
породично становање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
вишепородично становање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација 
рурално становање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
становање са делатностима 
и радна зона са становањем 

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 
електронска инфраструктура 

комерцијални садржаји 
(трговина, услуге) 

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 
електронска инфраструктура 

радне зоне приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 
електронска инфраструктура; обавеза условљавања изградње уређаја за 
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају у 
технолошком поступку 

верски објекти приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
објекти пољопривредне производње приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод; обавеза условљавања 

изградње објеката и уређаја за прикупљање продуката из 
пољопривредне производње  

зелене површине / 
 

шумско земљиште 
 

/ 
 

водно земљиште / 
остале намене 
(неизграђено земљиште -пољопривредно  
и остале зелене површине) 

/ 

 
 
 
 
 

 
Према Решењу о условима заштите природе (03 број 020-2932/2), које је за потребе израде Плана 
генералне регулације, доставио Завод за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни 
регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода: 
1. У оквиру предметног подручја нема заштићених подручја, подручја у поступку заштите, или  
    подручја планираних за заштиту, на основу Закона о заштити природе ("Сл.гласник РС", 
    бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010- испр.) 
2. У складу са Уредбом о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр.102/2010), деоница Дрине 
    са приобалном вегетацијом у природном и полуприродном стању, унутар граница Плана је део 
    еколошког коридора од међународног значаја, а појасеви високог зеленила у обухвату Плана и 
    ширем окружењу, који повезују шумска станишта и предеони елементи са очуваном или дели- 
    мично измењеном вегетацијом унутар културног предела (шумарци аутохтоних врста, групе и 
    појединачна стабла, кошанице, живице, међе, шибљаци, баре, тршћаци и др.), имају функцију 
    еколошких коридора. Еколошки коридори представљају станишта строго заштићених и  

II 1.8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И 
ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

II 1.9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.9.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

56 

    заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Сл. гласник РС", бр.5/2010 и 47/2011) 
    и доприносе очувању динамике њихових популација и животних заједница на нивоу предела.  
Имајући у виду наведене податке, Завод за заштиту природе Србије је дефинисао услове заштите 
природе за израду ПГР-е Малог Зворника: 
- предвидети одржање постојеће физичке структуре обале Дрине уз очување постојећег континуи-
раног приобалног појаса вишеспратне аутохтоне вегетације;  
- забранити отварање позајмишта и експолоатацију седимената (песка, шљунка,  камена) из корита 
водотока, као и исушивање мањих водених тела (баре, мочваре, влажна станишта) или разлива поред 
водотока који су значајни репродуктивни центри појединим групама бескичмењака и кичмењака;  
- наменити приобаље Дрине за јавну зелену површину вишенаманског коришћења (шетња, одмор, 
рекреација) са максимално 30% застртих површина који не захтевају осветљење (трим стезе, платон, 
терени за игру, мобилијар). Уз обалу могу бити смештени објекти везани за активности на води (мол, 
привез за чамце) тако да буду ослоњени на тле или да плутају на понтонима. 
Плутајућа пристаништа треба да буду напревљена од дрвета (видни делови), а пристаништа осло-
њена на тле могу бити дрвена или од тврдог мтеријала при чему су видни делови обложени каменом 
или дрветом; 
- изван зоне становања, минимална удаљеност нових објеката који захтевају поплочавање или 
осветљење треба да буде 50m од обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја. У зони 
непосредног утицаја ширине до 200m од обале Дрине, не планирати одлагање отпада и свих врста 
опасних материја и трајно складиштење опасних материја (резрвоари горива и сл.);  
- прибавити посебне услове заштите природе за израду планске и техничке документације израдње/ 
реконструкције инфраструктурних система који формирају баријере за маиграцију врста (брана на 
хидроелектрани Мали Зворник, евентуална изградња обалоутврде, саобраћајница и др), у циљу 
одређивања техничко-технолошких решеља за неометано кретање дивљих враста у водотоку и 
приобаљу;  
- у највећој могућој мери очувати шумске површине и шумарке аутохтоних врста, групе стабала, 
појединачна стабла, живице, међе, шибљаке, баре, тршћаке и сл. У обухвту Плана евентуалану 
промену намене шума и шумског земљишта у грађевинксо земљиште извршити у складу са проце-
дуром предвиђеном чланом 10. Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012);  
- у оквиру предвиђене намене површина груписати компатибилне садржаје и активности и раздво-
јити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем неопходних заштитних 
растојања;  
- приликом подизања новог и реконструкције постојећег јавног зеленила у насељима, потребно је све 
јавне зелене површине повезати у систем коришћењем зелених веза између постојећег и планираног 
зеленила; 
- у озелењавању, дати предност аутохтоним врстама (минимално 50% врста), које су највише 
прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне на локалне загађиваче и имају 
густу и добро развијену крошњу, а могуће је коритити и егзоте за које је потврђено да се добро 
адаптирају датим условима средине а да при том нису инвезивне и одређени проценат пожљиво 
одрабраних зимзелнеих (четинарских) врста;  
- јавну зелену површину користити само за сврху за коју је намењена и уклонити евентуалне 
привремене објетке. Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних, необрађених површина, 
сузбијати и контролистати алергене и инвазивне врсте, а нарочито амброзију;  
- одредити врсту објеката на којима ће се формирати зелене фасаде и зелени кровови;  
- за уређење постојећих и формирања нових зелених површина у зонама вишепородичног становања 
норматив треба да буде 5m2 по становнику у блоку, док у зони намењеној за индивидуално сановење 
минимални проценат зелених површина треба да износи 40%; 
- приликом дефинисања инфраструктурних коридора, обезбеидти заштиту јавног интерееса и 
утврдити оптималне оквире за формирање и функционисање планираних садржаја у оквиру 
површина педвиђених за остале намене. Ширину инфраструктурних коридора и техничко решење 
паралеленог вођења  и начина укрштања водова усагласити са свим важећим прописима;  
- применити одговарајућа техничка решења при осветљавању јавних површина у складу са функци-
јом локације и потребама јавних површина. Изворе светлости јавне расвете на зеленим површинама 
усмерити ка тлу и обезбедити минимално осветљење у ужем приобаном простору Дрине; 
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- спровести мере за смањење загађивања ваздуха и не испуштати загађујуће материје у ваздух у 
количини већој од прописаних граничних вредности емисије (ГВЕ) За случај да се у процесу 
обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, применити мере које ће довести до 
редукције мириса и обуставити технолошки процес у слуачају прекорачења ГВЕ како би се конце-
нтрације загађујућих материја свеле на прописане вредности. Предвидети уградњу и редовно одржа-
вање одговарајуће опреме (најбоља доступна техничка и технолошка решења) у складу са прописима;  
- планирати пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент до нивоа који одговара ГБЕ, 
односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента 
(комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од ова два. Све технолошке оптадне воде 
настале у појединачним објетима, погонима и технологијама, пре упуштања у колектор – реципијент, 
морају бити третиране до захтевног нива сагласно законским прописима, у системима за пред-
третмане, према специфичним захтевима примењене технологије.Ради заштите квалитета водотока, 
забрањено је испуштање са обале или са пловних објеката загађујућих супстанци које потичу од  
било ког уређаја;  
- прихват санитарно-фекалних вода могуће је решити и изградњом водонепропусних вишекоморних 
септичких јама на предложеној минималној удаљености 3m од других објеката и суседне парцеле и 
предложених 10m од регулационе линије. Димнезије сваке појединачне јаме одредити на основу 
потрошње воде;  
- обавезно је управљање комуналним отпадом у складу са Планом управљања отпадом и локаланим 
нормативним актима, а управљање амбалажним, опасним и осталим врстама отпада конкретног 
технолошког поступка у складу са важећом законском реуглативом;  
- планирати одговарајућу звучну заштиту којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и 
других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, одн. 
током обављања планираних активности, не прекорачује прописане граничне врдности, а у поступку 
техничког прегледа мора се утврдити испуњеност услова и мера заштите од буке односно звучне 
заштите;  
- предвидети обавезу повремене контроле квалитета ваздуха, земљишта, вода и буке у складу са 
законском регулативом, као и контроле процеса рада;  
- за посављање антенских стубова базних станица мобилне телефоније избегавати стамбене објекте, 
јавне и зелене површине;  
- јачати позитивни урбанитички облик насеља и блока при дефиисању услова за нову парцелацију у 
скалду са типом блока, наменом површина и величином парцеле;  
- реализацијом савремених концепата нове градње усклађених са природним, културним и локалним 
специфичностима, објекте архитектонски и обликовно уклопити у непосредно окружење. Посебну 
пажњу обратити на уређење центра насеља и утврдити обавезу максималног уређења простора око 
свих јавних објеката и припадајућих грађевинксих парцела (посебно у вези са декоративним 
озелењавањем – зелена архитектура);  
- енергетску ефикасност објекта постићи коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, 
климатизације, припрема топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и 
обновљивих извора енергије колико је то могуће, избором одговарајућег облика, оријентације и 
положаја објеката, као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала. 
Обезбедити топлотну и звучну изолацију адекватним грађевинксим материјалима, зеленилом и 
другим елементима за заштиту од сунчеве топлоте током лета;  
- одмах обавесити Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине ако се, приликом 
извођења радова, наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла или организацију за заштиту споменика културе о пронађеним археолошким 
налазиштима или предметима.  
- план мора бити усклађен са планом ширег подручја. Обрађивач Плана је дужан да правила уређења 
и грађења поручја Плана одреди у складу са издатим условима из тачке 1. Решења и достави Заводу 
нацрт Плана на мишљење.  
- ово решење не ослобађа обавезе подносиоца Захтева / обрађивача Плана да прибави и друге услове, 
дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.  
- у случају измене планске документације, потребно је поднети нови захтев за издавање Услова 
заштите природе Заводу за заштиту природе Србије.  
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- уколико подносилац Захтева / обрађивач Плана у року од две године од дана достављања овог 
решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за 
издавање решења.  

 
 
 
За потребе израде Просторног плана општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", 
бр.06/12), урађен је елаборат "План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе 
израде Просторног плана општине Мали Зворник". Елаборат су сачињен од стране Завода за заштиту 
споменика културе Ваљево, и у њему су истражена, евидентирана и валоризована непокретна 
културна добра и археолошки локалитети у свим насељима општине.  
Обзиром да је елаборат обухватио и делове територије у обухвату Плана генералне регулације, 
подаци који су наведени у овом поглављу у потпуности се ослањају на чињенице из елабората. 

 
 
 
Утврђена непокретна културна добра на територији ПГР-е Мали Зворник нису евидентирана. 
 
 
 
Уз примену наведених општих услова за мере техничке заштите, а према извршеној евиденцији и 
валоризацији, Планом генералне регулације треба обавезно сачувати следеће евидентиране објекте 
градитељског наслеђа: 
1. Склониште династије Карађорђевић, Мали Зворник 
2. Мост Краља Александра Карађорђевића на Дрини, Мали Зворник 
 
Табела 12:  Евидентирани објекти  градитељског наслеђа 

       
 
   1. Склониште династије Карађорђевић, Мали Зворник 
       Склониште се налази у каменом брду преко пута старог железничког моста у центру насеља, уз Државни пут 
       Мали Зворник -Љубовија -Бајина Башта (ДП Iб-28). Изграђено је између 1931- 1934. а предвиђено је да буде 
       краљево ратно командно место.  
               

   
 
   2. Мост краља Александра I на Дрини, Мали Зворник 
      Стари железнички мост или мост краља Александра I  налази се у центру насеља. Изграђен је у периоду од  
      1927.-1930. средствима Министарства Краљевине Југославије, ратном репарацијом и донацијом Његовог  
      величанства краља Александра I Карађорђевића, који је и иницирао изградњу.      
      Дужина моста је око 150м., а ширина 7м.                
      Мост спаја насеља Зворник у Републици Српској  и Мали Зворник у Републици Србији и користи се као  
      гранични пешачки прелаз (Стари мост), са релативно великом дневном фреквенцијом прелаза. Ускоро је  
      планирана реконструкција (санација железничке конструкције, израда новог асфалта тротоара и расвете), за шта  

II 1.9.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

II 1.9.2.1. УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

II 1.9.2.2. ЕВИДЕНТИРАНИ ОБЈЕКТИ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
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      је израђен и Главни технички пројекат. 
       

 
Услови чувања, одржавања  и коришћења евидентираних непокретних културних добара   
1. Правни основ примене Одредби Закона о кутлурним добрима (“Сл. гласник РС” бр. 71/94 ) је  
    евидентирање објеката сагласно члановима 27. и 29. (добра која уживају претходну заштиту –  
    27. претходна заштита "ex legge",  29. евидентирана добра ). 
2. НКД који се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у даљем тексту:  
    културно добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за предузи- 
    мање мера техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД сагласно одредбама  
    Закона о културним добрима.  
3. Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. 
4.  У тренутку утврђивања евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог  
     тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама. 
5.  Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере заштите се  
    односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор. 
6. Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу да се за  
    све врсте интервенција на објектима  (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација,  
    санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев  
    за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној  
    урбанистичкој служби.  
7. Власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да по  
    добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика 
   културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и 
   да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе. 
8. Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада на терет  
   буџета општине или Републике. 
9. Диманику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту споменика  
    културе у зависности од прилива средстава за финасирање овог програма. 
10.Уколико истекну рокови претходне заштите а у међувремену није рађен предлог за утврђивање  
     непокретног културног добра евидентирани објекти прелазе у категорију "вредни објекти 
     градитељског наслеђа". 
 
 
 
 
Завод за заштиту споменика културе "Ваљево", у оквиру елабората тј. планова заштите гради-
тељског наслеђа за потребе израде Просторног плана опшштине Мали Зворник, наводи и објекте у 
обухвату Плана генералне регулације насеља Мали Зворник, који се на основу стручне анализе 
сматрају вредним објектима архитектуре. Ови објекти су током свог постојања претрпели извесне 
измене или интервенције због којих не задовољавају критеријуме за  утврђивање за НКД. 
1. кућа и чардак Милана Зељића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Светосавска", бр. 246.) 
2. кућа Адема Буљубашића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Вука Караџића", бр. 86) 
3. кућа Муја Зураића, Мали Зворник (ул."Учитеља Мије и Вере" бр. 3, кп.бр. 997 КО Мали Зворник) 
4. кућа Сена Банановића, Мали Звортник (кп.бр. ул."Борањска" бр. 6, кп.бр. 924 КО Мали Зворник)  
5. кућа Амида Чолаковића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Борањска" бр. 2, кп.бр. 922 КО Мали Зворник) 
6. кућа Имза Мустафића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Борањска" бр. 1, кп.бр. 934 КО Мали Зворник) 
7. кућа Сеада Хукића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Мике Аласа" бр. 2, кп.бр. 856 КО Мали Зворник) 
8. кућа Мунире Хасаначевић, Мали Зворник (кп.бр. ул."Змај Јовина" бр. 14,  

II 1.9.2.3. ВРЕДНИ ОБЈЕКТИ  ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
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    кп.бр. 879 КО Мали Зворник) 
9. кућа Тајиба Рустемовића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Змај Јовина" бр. 1, 
    кп.бр. 869 КО Мали Зворник) 
10.кућа Абдулаха Грабоваца, Мали Зворник (кп.бр. ул."Змај Јовина" бр. 3, 
     кп.бр. 868 КО Мали Зворник) 
11.кућа Селима Веледаревића, Мали Зворник (кп.бр. ул."Мике Аласа" бр. 13, 
     кп.бр. 915 КО Мали Зворник)  
12.кућа Мунире Ћорић, Мали Зворник (кп.бр. ул."Вука Караџића" бр. 99,  
     кп.бр. 939/1 КО Мали Зворник) 
 
Мере заштите, коришћења, уређења и презентације  вредних објеката градитељског наслеђа и 
објеката народног градитељства: 
- развијање свести локалног становништва о потреби очувања објеката народног градитељства 
  путем едукативних програма; 
- укључивање објеката народног градитељства у туристички итинерер подручја; 
- развијање сеоског туризма; 
- изградња инфраструктуре, комунално опремање 
 
 
На територији читаве општине Мали Зворник, до сада је регистровано укупно 42 археолошка 
налазишта из периода од праисторије до средњег века. Доминантни су локалитети из позног средњег 
века и антике што је последица слабе истражености овог простора. Опште стање очуваности 
археолошких налазишта је релативно добро, ако се изузме простор самог насеља Мали Зворник и 
поједина гробља са стећцима на којима су споменици уништени још пре Другог светског рата. 
Основну опасност по археолошка налазишта представља стихијска градња стамбених објеката без 
потребних услова и дозвола надлежних институција. На овај начин уништен је већи број, пре свека 
римских и средњевековних остатака у самом Зворнику, која су од велике важности за овај крај и за 
државу Србију. Заштитина ископавања никада нису вршена на овом терену. 
Стамбеним објектима и градњом пута  прекривен је већи део локалитета изнад бране на Зворничком 
језеру где се налазило средњевековно насеље и трг са дубровачком колонијом, вероватно из 14. века, 
са јединственом фортификацијом чији бедеми прелазе са једне на другу страну реке. Остаци форти-
фикације углавном су оштећени подизањем објеката у насељу, изузев на брду Орловине и његовој 
околини где се налазе остаци кула и дубровачке цркве. Према неким претпоставкама на овом месту 
се налазила и римска путна станица Аd Drinum. 
За сада нема археолошких налазишта која би се без озбиљнијег истраживања и улагања могла 
ставити у туристичку презентацију. Од већег значаја за археологију су пре свега археолошки остаци  
у самом граду, где би требало обуставити градњу преко археолошких остатака, а потом предузети 
археолошка истраживања где год је то могуће. Локалитет који се уз континуирана мала улагања у 
ископавања и конзервацију могу употребити у туристичкој презентацији уз економску добит су 
Орловина и центар Мали Зворник. 
 
Табела 13: Археолошки локалитети у обухвату Плана 
Број 
локалитета   
/стари број  
/ назив места 

Назив, 
хронолошка 
припадност, 
површина  
 

Напомена:  
Постојећа документациа археолошких налазишта углавном се чува у Заводу за заштиту 
споменика културе Ваљево, и у нешто мањој мери у Народном музеју Шабац и Лозница 
и Народни музеј Београд. Ради о техничкој документацији са рекогносцирања. 
Документација садржи основне податке, карте и фотографије налазишта.  

1 (253)  
Мали 
Зворник 

Центар;  
рурална насеобина; 
20/50;  P 0,2; Нн,  
позна антика, 
средњи век 

фортификација средњи век 
поузданост информације: 3 

2 (254)  
Мали 
Зворник 

Орловина; 
фортификација 
Спекулум; 50/50 0,3 
14-15 век;  
позна антика 

средњи век утврђење спојено са Зворником и црква 
поузданост информације: 2 
 

II 1.9.2.4. АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА И ЛОКАЛИТЕТИ 
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3 (511)  
М. Зворник 

Брана  
гробље некропола  
100/200 нн  
средњи век 

поузданост информације: 4 
 
 
 

4 (525) 
М. Зворник 

Пруга  
рурална насеобина 
100/200; нн  
позна антика 

поузданост информације: 4 
 

 
Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета 
- уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима  
  вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања. 
- инвеститор објекта  је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање  
  и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог 
  објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним  
  добрима) 
- у непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане 
  мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите  
- археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,  
  ископавања и дубока заоравања (преко 30cm). 
 
- уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без 
  одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме  
  мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у полажају у коме је отривен 
  (члан 109. ст.1 Закона о културним добрима).  
- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих  
  радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора (члан 110. Закона о културним  
  добрима) 
- у непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане  
  мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите  
- забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у, на и у близини 
  археолошких локалитета. 
- дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење  
  према посебним условима и стручним мишљењима које доноси надлежни завод. 
- забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалита. 
- остаци старих рударских радова, окна и шљакишта не смеју се уништавати пре документовања,  
  истраживања и узимања узорка шљаке од стране надлежне институције заштите. 
 
 
 
 
 
 
На основу процене стања животне средине, питања из домена заштите животне средине која су 
релевантна за ПГР насеља Мали Зворник, разматрана су у току израде Стратешке процене утицаја на 
животну средину ППО Мали Зворник (ЈУП "План" и "Expert engineering" Шабац, јануар 2012.).  
Кроз анализу постојећег стања, валоризацију потенцијала и ограничења и дефинисања приоритета, 
констатовано је да приоритет у решавању проблема и то на територији читаве општине, треба да 
представљају мере за решење: комуналних проблема (управљање отпадом, водоснабдевање, 
канализација, пречишћавање отпадних вода, пијаце, дивље депоније/сметлишта), саобраћајних 
проблема, привредног развоја са активирањем индустријске производње, систем зеленила и заштита 
животне средине. Ове функције захтевају унапређење, тако да је највећа пажња у плану посвећена 
управо њима.  
Заштита животне средине на подручју Плана генералне регулације насеља Мали Зворник обухвата 
план мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних 
утицаја планираног развоја, мере унапређења и побољшања стања, мере заштите прекограничног 
загађења, мере и посебна правила заштите и мониторинга животне средине.  

II 1.9.3. КОНЦЕПЦИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

II 1.9.3.1. КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и 
програмима и на основу циљева из планова и секторских докумената и стања животне средине на 
подручју Општине и идентификованих питања заштите животне средине релевантних за План 
генералне регулације, дефинисани су општи циљеви стратешке процене релевантни за ПГР: 
сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општеприхваћеним тендецијама 
(управљање квалитетом ваздуха, заштита од буке, управљање водама, заштита и коришћење 
земљишта, управљање отпадом; уравнотежено коришћење простора и активирање нових зона за 
привређивање уз поштовање критеријума заштите животне средине; очување биодиверзитета и 
унапређење предела; заштита културно-историјске баштине; заштита здравља; јачање 
институционалне способности за заштиту животне средине. (Подизање и јачање еколошке свести, 
информисања и образовања становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у 
доношењу одлука у погледу мера заштите животне средине). 
 
 
 
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у 
оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља 
људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају еколошке конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја.  
На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја 
на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђене су следеће мере заштите.  
 
Заштита ваздуха 
Загађење ваздуха на подручју Плана генералне регулације насеља Мали Зворник, може се очекивати 
као последица емисије из котларница и индивидуалних ложишта током зимског периода и одвијања 
саобраћаја. У циљу заштите квалитета ваздуха, потребно је:  

• повећати енергетску ефикасност и повећати степен коришћења еколошки прихватљивих 
извора енергије; 

• подићи степен комуналне хигијене;   
• извршити фазну реконструкцију насељских саобраћајница и изградњу планираних у складу са 

меродавним саобраћајним оптерећењем и тиме обезбедити бољу саобраћајну проточност;  
• извршити фазну реконструкцију постојећих и фазну реализацију планираних зелених 

површина свих категорија, према просторним и локацијским условима; 
• обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање 

свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 
• подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на правцима домина-

тног ветра, у зонама извора загађивања; 
• избор врста садног материјала прилагодити основној функцији – заштити од штетних утицаја 

и поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, брзорастуће, декоративне врсте 
високих, средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне површине); 

• подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 

• смањење броја индивидуалних котларница, развијање и фазно увођење система централизо-
ваног снабдевања енергијом; 

• успоставити мониторинг квалитета ваздуха према програму и то мoбилним мeрним стaни-
цaма на више мерних места и то у индустријској зони, кao и у самом насељу нa рaскрсницaмa  

• за све постојеће и планиране објекте, садржаје и радове који представљају изворе загађивања 
ваздуха, обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, и примене најбоље 
доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних 
материја у животну средину; 

Посебне мере заштите ваздуха: 
Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је:  

II 1.9.3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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• да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и  
редовног рада (коришћења) и мора га одржавати и спровести мере тако да не испушта  
загађујуће материје у ваздух у количини већих од граничних вредности емисије;  

• у случају прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да прилагоди рад 
новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би се емисија свела у 
дозвољене границе у најкраћем року;  

• за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, 
оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и ако је 
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;   

• за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за који није 
прописана обавеза израде студије о процени утицаја на животну средину, оператер је дужан 
да пре пуштања у рад прибави дозволу. 

 
Заштита вода 
Мере заштите површинских и подземних водасе спроводи у складу са циљевима заштите животне 
средине и то: очувања живота и здравља људи, смањења загађења и спречавања даљег погоршања 
стања воде реке Дрине и њихових притока, обезбеђења водоснабдевања и несметаног коришћења 
вода за различите намене, заштите водених екосистема и постизања стандарда квалитета животне 
средине. Мере заштите вода: 

• забрањено је директно и индиректно загађивање површинских и подземних вода у зони 
приобаља и тока реке Дрине и њихових притока;  

• комуналне и технолошке отпадне воде се морају пречишћавати до одговарајућег квалитета 
пре упуштања у реципијент; 

• неопходна је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода које ће омогућити 
пречишћавање отпадних санитарно-фекалних вода до нивоа који одговара квалитету воде у 
реципијенту или бољем; 

• обавезна је контрола квалитета и количина отпадних вода након пречишћавања у постројењу 
за пречишћавање отпадних вода, а пре упуштања у реципијент; 

• мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода вршити преко овлашћене 
институције (правно лице), у складу са Законом о водама; 

• неопходна је изградња канализационе мреже;  
• дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме, као прелазно решење до изградње 

канализационе мреже; 
• канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење 

атмосферских вода; 
• неопходна је реализација атмосферске канализације; 
• са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати појава зауљених 

атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у сепаратору таложнику до 
захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент; 

Посебне мере заштите вода - обавезе носиоца пројеката/оператера:  
• носиоци пројеката и оператери  -  генератори отпадних вода који испуштају отпадне воде 

непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање отпадних вода до нивоа који 
одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају 
стандарди квалитета животне средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући 
строжији критеријум од ова два;  

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за пречишћавање 
отпадних вода до захтеваног нивоа;  

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа општинске управе   исходују 
Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију;  

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да поставе уређаје за мерење, 
да врше континуирано мерење количине отпадних вода, да контролишу и испитују 
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биохемијске и механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним 
мерењима квартално достављају јавном водопривредном предузећу, министарству 
надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну средину;  

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за 
пречишћавање отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода пре и после 
пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода 
и да воде дневник њиховог рада;  

• мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена институција 
(правно лице), у складу са Законом о водама; 

• у циљу заштите реципијента и планираног постројења, Локална самоуправа мора донети 
Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну 
канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавању водоводне, 
фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине. Овим Правилником се 
прописују услови и ниво загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси морају 
испунити при упуштању у мрежу јавне насељске канализације.  

 
Мере заштите изворишта водоснабдевања   
Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања у складу са важећом 
законском регулативом, штите се: 

• од намерног или случајног загађивања и свих других утицаја који могу неповољно утицати 
на издашност изворишта, природни састав, квалитет и здравствену исправност воде; 

• обавезним уређивањем и одржавањем зона санитарне заштите; 
• применом и провођењем мера забране, превенције, санације, спречавања, контроле и 

надзора, заштите и мониторинга стања; 
За заштиту изворишта водоснабдевања потребно је: 

• урадити Елаборат о зонама санитарне заштите,  
• утврдити површину и просторно пружање зона санитарне заштите.  
 

У циљу заштите вода у изворишту водоснабдевања, дефинишу се зоне заштите изворишта подземне 
воде:  
Зона I изворишта подземне воде, формира се непосредно око водозахватног објекта. Дозвољено је 
уређење озелењавањем декоративним врстама које немају дубоки корен. Зона се користи искључиво 
за сенокос. Простор у овој зони се  ограђује заштитном оградом на удаљености од 3 - 10m од 
водозахватног објекта, у циљу спречавања неконтролисаног уласка људи и животиња. У овој се зони 
не могу градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и користити земљиште, ако то 
угрожава здравствену исправност воде за пиће. Услови и мере за ову зону: 

• забрањена је изградња и употреба објеката и постројења која нису у функцији изворишта 
водоснабдевања; 

• забрањено је кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван утврђених траса, 
прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење 
пловила на моторни погон, одржавање спортова на води, купање људи и животиња; 

• забрањено је напајање стоке; 
• забрањен је комерцијални узгој рибе;  
• приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу; 
• забрањена је изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или 

вршење других делатности забрањених у зонама II и III. 
 

Зона II изворишта подземне воде, обухвата простор са кога вода дотиче до водозахватног објекта за 
најмање 50 дана или не може да буде краћа од 50m. Зона I се може изједначити са Зоном II када је 
водоносна средина у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним слојем 
који неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој се зони не могу градити и 
употребљавати објекти, постројења, делатности и користити земљиште, ако то угрожава здравствену 
исправност воде за пиће. Услови и мере за ову зону: 

• забрањена је стамбена изградња; 
• забрањена је употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 
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• забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
• забрањено је узгајање, кретање и испаша стоке; 
• забрањено је камповање, вашари и друга окупљања људи; 
• забрањена је изградња и коришћење спортских објеката; 
• изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
• продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 
• формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих; 
• забрањена је изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или 

вршење других делатности забрањених у зони III. 
 
Зона III изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је подземна вода са 
слободним нивоом а водоносна средина покривена повлатним заштитним слојем, који умањује 
утицај загађивача са површине терена и обухвата простор са ког вода дотиче до водозахватног 
објекта за  најмање 200 дана. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је водоносна средина 
издани у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним слојем који 
неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој 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 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; 

• одржавање ауто и мото трка. 
 
Посебне мере заштите изворишта водоснабдевања 
Посебне мере заштите изворишта водоснабдевања дефинишу се у циљу заштите од потенцијално 
негативних утицаја које могу имати планиране активности у њиховом окружењу. Смернице којих се 
треба придржавати су: 

• дефинисати зоне заштите изворишта са прописаним режимом коришћења и мерама којима ће 
се онемогућити штетно дејство на хигијенску исправност воде за пиће; 

• обавезно је постављање водонепропусног слоја у циљу заштите и очувања квалитета 
подземних вода; 

• одвођење отпадних вода са саобраћајних површина вршити непропусним каналима; 
• транспорт загађујућих материја вршити атестираним превозним средствима; 
• обавезно озелењавање у зони проласка саобраћајнице поред изворишта водоснабдевања; 

 
Обележавање заштитних зона - положај водозахватне грађевине у простору, дефинише се 
географским координантним тачкама; 

• за Зону I пописом катастарских парцела и припадајуће катастарске општине или положајем 
преломних тачака полигона израженог преко геодетских координата; 

• за Зону II и Зону III дефинишу се положајем преломних тачака полигона израженог преко 
геодетских координата. 
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Заштита земљишта 
Загађивање земљишта на подручју Плана генералне регулације је присутно је у већем обиму само на 
појединим локалитетима, као што су: Државни пут (Дринска магистрала), фреквентније насељске 
саобраћајнице, индустријска зона, дивља сметлишта и слично. Са садашњом структуром и обимом 
пољопривредне производње, употреба вештачки ђубрива и пестицида нису узроци већег загађивања 
земљишта. Најизраженија појава деградације су свакако локална неуређена сметлишта, од којих је 
најугроженија зона Зворничког језера и зоне поред путева.  
Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите 
земљишног простора) и његово одрживо коришћење које се остварује применом мера системског 
праћења квалитета земљишта: 

• праћење индикатора за оцену ризика од деградације пољопривредног земљишта; 
• спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације 

земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани антропогеним 
активностима; 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:  
• организовано управљање отпадом на подручју Плана које подразумева прикупљање, 

примарну селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију;  
• уклањање дивљих депонија са свих локација и увођење строжије казнене политике како би се 

спречило поновно формирање дивљих депонија;  
• контрола управљања отпадом и отпадним водама;  
• реконструкција канализационе мреже како би се спречиле хаварије и изливање отпадних вода 

у земљиште;  
• обавезно планирање и спровoђење превентивних мера заштите приликом коришћeња 

земљишта за све делатности за које се очекује да ће оштетити функције земљишта; 
• носилац пројеката/оператер (или други облици промене својине), при свакој промени 

власништва је у обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање 
одговорности за загађење животне средине; 

• носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о стању 
земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала 
потенцијално загађујућа активност; 

• носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, обавезан је 
да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне 
средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну средину и 
трошкове уклањања штете нанете животној средини; 

• носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради извештај о стању 
земљишта који мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за узорковање 
и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; 

• носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију 
или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и ремедијације 
на које ресорно Министарство даје сагласност; 

 
Заштита и унапређење природе, природних добара и предела 
Заштита природе обухвата:  

• заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,  
• одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима,  
• унапређење стања нарушених делова природе,  
• унапређење стања шумских екосистема на подручју Плана; 
• усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и пројеката 

са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса,  
• дугорочно очување природних предела и природне равнотеже 

 
Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана:  

• обавезно је очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у урбаном 
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центру, као и заштита и очување вегетације у његовом рубном делу урбаног центра, а у циљу 
ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова;  

• подизање зелених површина унутар градског центра и у оквиру осталих намена (паркови, 
скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних гасова у ваздуху и 
побољшања општих микроклиматских услова;  

• одрживо планирање и реализацију грађевинског подручја насеља, грађевинског земљишта 
ван грађевинског подручја и инфраструктурних коридора, чиме ће се утицај на предеоне 
карактеристике, свести на прихватљиву меру  

• све природне пределе заштити у њиховој разноврсности, јединствености, лепоти и значају за 
доживљај и рекреацију становништва;  

• обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на природу 
(мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или комбинацију 
мера).  

Према Уредби о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС" бр. 102/2010), река Дрина представља 
еколошки коридор од међународног значаја у Републици Србији. 
Мере заштите еколошке мреже:  

• забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање 
дивљих врста у границама еколошког коридора; 

• забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом 
(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.); 

• забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 
функционалност коридора; 

• планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити 
природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и вегетацијским каракте-
ристикама подручја; 

• стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапре-
ђивању биодиверзитета; 

• обавезне су мере спречавања, односно смањења, контроле и санације свих облика загађивања 
у коридору;  

• обавезне су мере унапређења еколошког коридора – обавезно је очување аутохтоне вегетације 
и  успостављање континуитета зелених површина чија структура и намена подржава 
функције коридора; 

• на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који 
формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за 
неометано кретање дивљих врста; 

• изван зона становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно 
везана за воду на растојању мањем од 50m од линије средњег водостаја водотока; 

 
Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације 
планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана, у складу са Правилником 
о компензацијским мерама ("Сл. гласник РС" бр. 20/2010). Како је циљ компензације на подручју 
Плана заштита животне средине, здравља људи и квалитета живота, локалитете за формирање нових 
зелених површина треба утврдити на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих 
негативних утицаја постојећих и планираних садржаја на животну средину. Компензацију зеленила 
треба спровести тако да допринесе смањењу емисије загађујућих материја и прашине, као и смањењу 
нивоа буке и побољшњу пејзажних карактеристика подручја. 
Мере компензације: 

• промовисати пејзажно уређење појединачних парцела; 
• успоставити појасеве заштитног зеленила између радних зона и зона осталих намена 

(стамбених, спортско-рекреативних и др.); 
• извршити биолошку рекултивацију свих деградираних локација и зона; 
• формирати појас зеленила дуж планираних и постојећих саобраћајница у складу са 

локацијским условима; 
• уз границе парцела, опционо, формирати „зелене баријере” за заштиту од удара ветра, од 

жбуња, живе ограде висине 1,5-2m или високог дрвећа; 
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• одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и 
валоризације постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу; 

• приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и алергене врсте 
биљака, заступљеност аутохтоних врста не треба  бити испод 50%, 

• повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила; 
• при стварању заштитних појасева користити врсте веома отпорне на загађења (Acer rubrum, 

Cornus mas, Corylus colurna, Platanus sp, Gleditsia triacanthos, Populus deltoides, Robinia 
pseudoacacia, Pyracantha coccinea, Sorbus japonica, Juniperus sp, Juglans nigra, Quercus robur, 
Populus nigra, Amorpha fruticosa, Ribes sp, Ligustrum ovalifolium, Sophora aucuparia, Rosa 
canina, Tilia americana, Hedera helix, Ulmus campestris, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja 
occidentalis, Abies concolor, Alnus glutinosa, Acer platanoides). 

 
Заштита од буке и вибрација 
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС" “ бр. 75/2010); 
допуштени ниво буке по зонама намене дат је у наредној табели. 

 
 
 
 

Табела 14:  Допуштени нивои буке по зонама намене 

    зона                                                          намена простора 

               највиши дозвољени 
                 нивои спољне буке 
                        Lеq, у dB(А) 

         дневни                   ноћни                

 Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,  
културно-историјски локалитети,велики паркови               50              40 

 Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне               50              40                       
 Чисто стамбена подручја               55              45                       

 Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја  
и дечија игралишта               60              50                       

 Градски центар, зана`тска, трговачка, административно-управна зона  
са становима, зоне дуж аутопутева, магистраиних и градских саобраћајница              65              55                       

 Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
Транспортни терминали без стамбених зграда 

 (на граници ове зоне не сме прелазити  
 дозвољене нивое зоне са којом се  
 граничи) 

 
Опште мере заштите становништва од буке у животној средини насеља Мали Зворник, обухватају 
одређивање акустичних зона у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора 
буке у тим зонама. Тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 
50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу 
повисити ниво буке и обухватају: 

• подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски 
локалитети, велики паркови 

Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и обухватају: 
• туристичка подручја, кампови и школске зоне, 
• чисто стамбена подручја, 
• пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта, 
• зоне експлоатације камена; 
• градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима,  
• зоне дуж саобраћајница, 
• складишна и сервисна подручја. 

У овим целинама, зонама, издвојеним локацијама и саобраћајним коридорима морају се примењивати 
мере за спречавање и отклањање буке и мере заштите од утицаја на окружење са посебним мерама 
заштите према и у непосредном окружењу тихих зона:  
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• носиоци пројеката/оператери који у обављању привредне делтности емитују буку, одговорни 
су за сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних 
вредности, 

• носиоци пројеката/оператери генератори буке су у обавези да примењују мера техничке 
заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке; 

• обавезно је подизање заштиних баријера (вештачких и/или природних) према угроженим 
зонама, 

• бучне радње и операције у оквиру радионица и погона се мора обављати у затвореном 
простору са затвореним прозорима и вратима објекта;  

• извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

• извори буке се изузетно могу користити и ако прелазе дозвољене граничне вредности у 
случају елементарних непогода и других непогода, отклањања кварова који би могли изазвати 
веће материјалне штете, али само за време док те околности постоје о чему је корисник дужан 
да обавести Одељење за инспекцијске послове;  

• мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног министарства 
задуженог за послове заштите животне средине које уједно и прописује услове и 
методологију мерења буке. 

 
Заштитa од јонизујућих зрачења 
Mере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих 
зрачења и мере нуклеарне сигурности обавезне су при свим поступцима у вези са нуклеарним 
активностима и активностима којим се уређују услови за обављање делатности са изворима 
јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом.  
Спровођење и стално унапређивање мера којима се обезбеђују нуклеарна и радијациона сигурност и 
безбедност постале су приоритети међународне заједнице, а основна брига више нису само контрола 
нуклеарног наоружања и спречавање његовог даљег ширења, већ пре свега обезбеђивање услова за 
ефикасно сузбијање злоупотреба радиоактивних и нуклеарних материјала. Закон о заштити од 
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности прописује: 

• увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, 
нуклеарне и радијационе сигурности,  

• успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније примене закона,  
• успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и 

нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над 
управљањем радиоактивним отпадом; 

Република Србија, као држава чланица Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) испуњава 
захтеве који произилазе из ратификованих међународних уговора. Регулаторно тело - организација 
која врши јавна овлашћења у складу са Законом је Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије.  
 
Заштита од нејонизујућег зрачења  
Заштита од нејонизујућих зрачења  обухвата услове и мере заштите здравља људи и заштите животне 
средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења 
и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.  
Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења:  

• обавезно је одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса; 

• обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за 
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења; 

• обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 
• обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног 

зрачења на прописани начин; 
• обавезно је спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса на прописани начин; 
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• обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 
• обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола 

спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења; 
• обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној 

средини; 
• обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим 

зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини. 

 
Базне станице мобилне телефоније (БСМТ) је, по својој функцији примопредајни систем и чине је 
примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема, која служи за повезивање базне 
станице са осталим деловима мобилне телекомуникационе мреже. БСМТ може истовремено бити 
функционална у три мобилне телекомуникационе мреже (или три дела јединствене мреже) који се, 
поред технолошког нивоа и могућности преноса говора, података или слике, разликују и по 
фреквенцијским опсезима које користе, са реалним продором ка 4G и напреднијим технологијама: 

• GSM-Global System for Mobile 900 
• GSM 1800 и 
• UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (познат и као 3G - око 2100 MHz); 

Предајници базних станица мобилне телефоније спадају у групу са малом снагом (предајници од 
неколико десетина вати), који емитују један врло узак сноп радиофреквентних таласа.  
Снага зрачења (самим тим и ефективна израчена снага) је увек ограничена на оптималну, у 
зависности од оптерећења и услова пропагације али се, из разлога безбедности, при мерењу редовно 
узима и максимално оптерећење, при коме не смеју да се прекораче референтне граничне вредности 
ни у једној тачки у околини базне станице. Том приликом се редовно узимају у обзир и други 
предајници у зони, односно мора се мерити и емисија али и укупна имисија. За услове простирања 
електомагнетних таласа, морају се испоштовати: 

• техничке мере и захтеви, 
• мере безбедности и заштите здравља људи  
• мере безбедности животне средине. 

Избор локације за постављање базне станице мобилне телефоније, са еколошког аспекта, мора бити у 
складу са смерницама, мерама и условима: 

• стратешке процене утицаја плана (или секторских програма), 
• процене утицаја на животну средину пројекта, 
• заштите од нејонизујућих зрачења. 

Мере заштите од штетног дејства електомагнетних таласа базне станице мобилне телефоније при 
избору локације, постављањем: 

• на стубовима висине 20-36m,  
• на највишим објектима који доминирају околином,  
• на фасадама објеката (панелне базне станице које покривају одређену микролокацију, а 

покретне базне станице се монтирају за време одржавања разних скупова, концерата и сл.). 
Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере и услове заштите животне средине: 

• опасности од директног додира делова који су под сталним напоном; 
• опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу; 
• опасности од пожара и експлозија; 
• статички електрицитет услед рада уређаја; 
• опасности од утицаја берилијум оксида; 
• атмосферски електрицитет; 
• нестанак напона у мрежи; 
• недовољна осветљеност просторија; 
• неопрезно руковање; 
• опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима); 
• механичка оштећења; 
• утицај прашине, влаге и воде. 
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Посебне мере заштите - у односу на тип и карактеристике објекта који се гради, посебно се морају 
примењивати следеће мере заштите: 

• објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара у близини отворених 
складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја без одговарајуће заштите и 
прибављених услова, односно сагласности надлежног органа противпожарне заштите; 

• ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежни 
завод за заштиту споменика културе; 

• ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног 
споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе; 

• обзиром да се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од тла, треба да 
се постави ограда око базне станице и антенског стуба. На огради поставити табле на којима 
је исписано упозорење да се не сме прилазити антенском стубу; 

• антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном снопу зрачења 
антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као 
ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним 
избором позиције антенског система на смом објекту; 

• отпадне материје које се јаве током изградње објеката базних станица, приступних путева, 
довођења ел. енергије и слично, морају се уклонити преко овлашћеног комуналног предузећа; 

• након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег зрачења, а пре 
издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе изврши прво испитивање, односно 
мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора; 

• за потребе првог испитивања оператер може извор електромагнетног поља пустити у пробни 
рад у периоду не дужем од 30 дана или за телекомуникационе објекте може мерења извршити 
у оквиру техничког прегледа;  

• орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи извор нејонизујућег 
зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај извор ако је мерењем утврђено да ниво 
електромагнетног поља не прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени, 
односно постављени објекат неће својим радом угрожавати животну средину; 

• ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем извршеним по 
налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у околини једног или више 
извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, 
надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију 
или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних вредности;  

• реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од највише 
годину дана од дана када је наложена реконструкција извора од стране надлежне инспекције 
за заштиту животне средине. 

 
Управљање отпадом и амбалажним отпадом 
Спровођењем Стратегије управљања отпадом у Србији, којом се утврђују регионални процеси са 
циљем смањивања и већег искориштавања отпада, проблем депоновања отпада на територији 
општине Мали Зворник, биће решен укључивањем у пројекат регионалне депоније за Град Лозницу  
и општине Мали Зворник, Љубовија и Крупањ. Заједно са суседним општинама Љубовија и Крупањ, 
општина Мали Зворник је већ склопила споразум са Градом Лозницом о формирању Регионалне 
депоније на лозничкој територији (у току је разрада студије за избор локације). По усвајању Региона-
лног плана за управљање комуналним отпадом за Град Лозницу и општине Мали Зворник, Љубовија 
и Крупањ и применом Локалног плана за управљање отпадом 2012-2020., евентуалне локације за 
трансфер станицу односно рециклажно двориште (сабирни центар), треба дефинисати даљом 
разрадом кроз План детаљне регулације.  
Како је према Локалном плану управљања отпадом 2012-2020. локација Вољевица (ван обухвата 
ПГР-е) била одређена и као таква испуњавала све услове за изградњу депоније, иста локација је 
задржана као локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката, уз став да је 
на тој локацији оправдано планирати и постављање трансфер станице. 
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Општи услови за реализацију трансфер станице/рециклажног дворишта (сабирног центра): 

• потребна израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу рециклажног 
дворишта-трансфер станице; 

• одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину; 
• није дозвољено дугорочно складиштење отпада на локацији, 
• обавезно је брзо сакупљање/сабијање отпада, 
• обавезан је брзи утовар у трансферно возило, 
• трансфер возило мора напустити трансфер станицу за неколико сати, 
• дозвољено је постављање контејнера за рециклабилне компоненте, 
• дозвољено је одређивање простора за отпад који ће грађани доносити. 
 

Опште мере управљања отпадом - надлежни орган општине Мали Зворник:  
• доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу; 
• уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и 

неопасним отпадом на својој територији; 
• уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и 

неопасним отпадом; 
• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом,  
• води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству; 
• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом.  

 Табела 15:  Критеријуми за локацију трансфер станице/рециклажног дворишта                                              
                                        критеријуми за избор локације трансфер станице-рециклажног дворишта 
дозвољено  
је градити 
 

у грађевинском подручју (на грађевинском 
земљишту) 

није дозвољено 
градити 
 

у зонама заштите изворишта  
водоснабдевања 

на грађевинском земљишту  
ван грађевинског подручја 

у заштићеним подручјима  
и зонама заштите  
заштићених подручја 

у индустријским, радним и комуналним зонама 
 

на плавном и мочварном 
терену 
на пољопривредном  
и водном земљишту 
у зонама високих густина 
становања 
у зонама централних функција  
у зонама спорта и рекреације 

                                                          врсте отпада којима се рукује на трансфер станици 
дозвољено  општински отпад (отпад из домаћинстава) није дозвољено инфективни медицински отпад 

баштенски (зелени) отпад велики предмети у расутом 
стању 

опасан кућни отпад опасан отпад 
рециклабилни отпад радиоактиван отпад 
обавезно је посебно 
издвајање грађевинског отпада 

угинуле животиње 
нафтни резервоари 
азбест 
течности, муљеви,  
прашкасте материје 

                                                                             остале карактеристике 
карактеристике 
локације 

централни положај у односу транспортне руте  опремање  објекат 
директан приступ камионским рутама  
и главној саобраћајници 

плато за прихватање отпада,  
сабијање, пребацивање  
у већа возила и отпремање  
на регионалну депонију 

на сеоском подручју - да може прихватити  
отпад у пречнику 20-30 km 

возила за сакупљање (возила 
сакупљача) 

величина (капацитет) локације утврђује се  
на основу односа постојеће и максимално  
пројектоване количине отпада 

претоварна-трансфер возила 

могућност проширења у простору интерне саобраћајнице  
топографске карактеристике (раван  
или терен у благом нагибу) 

инфраструктурна опремљеност 

положај у односу на ружу ветрова партерно и пејзажно уређење 
ограда са контролисаним 
улазом 
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Поступање са комуналним отпадом – мора бити у складу са Локалним планом управљања отпадом. 
Сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада са подручја Плана мора бити 
организовано преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво 
управљање отпадом на подручју Плана, потребно је:  

• успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног 
комуналног предузећа, у складу са Локалним планом управљања отпадом; 

• поставити судове (контејнере, корпе) за сакупљање отпада уз поштовање принципа примарне 
селекције отпада; 

• редовно пражњење контејнера и корпи и транспорт отпада са локација у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа; 

• планирани објекти свих категорија који имају туристичку, спортско-рекреативну и коме-
рцијално-услужну намену морају имати посебне просторије за привремено одлагање смећа 
(комуналног отпада). Величина просторије се утврђује према броју корисника, а приступ 
овом простору мора бити везан за приступни пут (преко рампе за приступ комуналног 
возила). Просторије се налазе у оквиру објеката, као засебне, без прозора, са електричним о 
светљењем, са точећим местом за славину, холендером и Гајгер сливником са решетком; 

• у блоковима где није могуће организовати посебну просторију за привремено одлагање 
комуналног отпада, обавезна је изградња објеката за смештај судова за привремено одлагање 
комуналног отпада. Минимални габарити објеката за привремено одлагање отпада, за смештај 
једног контејнера, износе 2,5x2,0m, чисте унутрашње висине од 2,20m. Објекат се поставља 
на бетонску подлогу, подигнут минимум 15cm због прања.  

      Конструкција, зидови, кровна конструкција и покривач су дрвени. Фасадна облога је од 
      дрвених талпи, постављених тако да штите од ветра, а да омогућавају проветравање.   
• комунални отпад, на микролокацијама ће са прикупљати постављањем корпи за смеће на 

локацијама окупљања (одморишта, паркинзи, шетне стазе).  
• стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада (кућног смећа) је суд - 

контејнер, запремине 1100l, габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно, један контејнер се 
поставља на 800m2 корисне површине (1000m2 бруто површине за стационарну намену). 
Чврст отпад са карактеристикама секундарних сировина (папир, картон, стакло, пластика) и 
други рециклабилни отпад је потребно организовано прикупљати у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Опште мере за управљање амбалажним отпадом се спроводе у складу са:  

• условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa стављање у промет,   
• условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,   
• обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду.  
 

Посебне мере за управљање амбалажним отпадом:  
• обавеза произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца је да обезбеди простор за 

преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада ако 
укупна годишња количина амбалажног отпада (стакло, папир, картон и вишеслојна амбалажа 
сa претежно папир-картонском компонентом, метал, пластика, дрво, остали амбалажни 
материјали) прелази 100t;  

• обавеза оператера је прибављање дозволе за управљање амбалажним отпадом;  
• обавеза оператера система, произвођача, увозника, пакера/пуниоца, испоручиоца и крајњег 

корисника, достављања извештаја о управљању амбалажним отпадом;  
• амбалажа коју није могуће поново употребити, као ни поновно искористити путем рециклаже, 

биоразградње или контролисаног спаљивања, постаје амбалажни отпад намењен за одлагање;    
• амбалажа мора бити пројектована и произведена тако да када постане амбалажни отпад 

омогући рециклажу материјала употребљених у производњи те амбалаже у одређеном 
масеном проценту;   

• амбалажа се идентификује и означава према природним својствима амбалажних материјала 
који су коришћени у њеној производњи да би се олакшало сакупљање, поновна употреба и 
поновно искоришћење, укључујући и рециклажу, компостирање, биоразградњу и искори-
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шћење у енергетске сврхе. Амбалажа носи одговарајућу ознаку или на самој амбалажи или на 
етикети, а уколико величина амбалаже то не дозвољава, на приложеном упутству;  

• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан је да бесплатно преузме отп од 
секундарне или терцијарне амбалаже на захтев крајњег корисника;   

• крајњи корисник који набавља робу од произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца 
може отпад од секундарне или терцијарне амбалаже оставити непосредно на месту набавке 
или га касније бесплатно вратити;  

• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан је да, на захтев крајњег корисника, 
бесплатно преузмe амбалажни отпад који није комунални отпад, а потиче од примарне 
амбалаже, уколико за такву амбалажу није прописан посебан начин преузимања и сакупљања;  

• крајњи корисник је дужан да прикупи, складишти, одложи или проследи комунални  
амбалажни отпад, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и законом којим 
се уређује комунална делатност;  

• крајњи корисник је дужан да комунални амбалажни отпад разврстава и/или одвојено 
складишти, тако да не буде измешан са другим отпадом, како би могао да буде прослеђен или 
враћен, сакупљен, поново искоришћен, прерађен или одложен у складу са законом којим се 
уређује управљање отпадом;  

• забрањено је прослеђивање или враћање амбалажног отпада који није комунални отпад 
комуналним предузећима, осим када за то постоји закључен уговор;   

• крајњи корисник  мора да обезбеди да амбалажа и амбалажни отпад који није комунални 
отпад, који се прослеђује или враћа, не буде загађен опасним или другим материјама које 
нису садржане у упакованој роби, а које чине поновно искоришћење или рециклажу 
немогућом или изводљивом једино по несразмерно вишем трошку;  

• крајњи корисник, као држалац отпада, мора да обезбеди да се са амбалажним отпадом, који је 
загађен опасним или другим материјама које нису саставни део упаковане робе, поступа у 
складу са законом којим се уређује управљање отпадом;  

• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан je за амбалажу коју ставља у 
промет да обезбеди да комунално предузеће редовно преузима комунални амбалажни отпад;   

• да редовно преузима и сакупља амбалажни отпад који није комунални отпад од крајњих 
корисника;  

• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац може без дозволе ресорног министарства 
да прикупља амбалажни отпад, уколико се радио сопственој повратној амбалажи која је 
враћена од крајњег корисника, а није више погодна за поновну употребу;  

• трговац на велико као крајњи снабдевач и/или трговац на мало није дужан да обезбеди 
прописано управљање амбалажним отпадом ако се ради о амбалажи на којој постоји 
декларација претходног снабдевача о томе да он гарантује управљање амбалажним отпадом 
или ако се ради о амбалажи на којој постоји посебан знак путем кога оператер гарантује да је 
та амбалажа укључена у његов систем управљања;   

• произвођач и увозник хемикалије дужни су да, о сопственом трошку, од трговца прикупе  
повратну амбалажу у коју је била смештена та хемикалија и настао амбалажни отпад. 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње 
енергије. Према Закону о планирању и изградњи, унапређење енергетске ефикасности је смањење 
потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 

• рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у 
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга, 

• рационално коришћење необновљивих природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

• побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на нивоу општине – у 
јавним комуналним предузећима, установама и јавним објектима у надлежности општине 
применом мера на грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем осветљењу; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за рациона-
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лним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем информативних 
камaпања о енергетској ефикасности; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање 
енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објеката доприносећи ширим циљевима 
смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото 
протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом. Овом 
директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће зграде 
које пролазе кроз велике преправке. 
Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 

• извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, замена прозора, ефикасније грејање и хлађење; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за 
рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем мера 
енергетске ефикасности; 

• побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу, 

• побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације - уградњом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 

• побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних подстаница, 
уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, увођењем система наплате према 
потрошњи. 

Заштита од могућих прекограничних утицаја 
Обзиром да се подручје Плана генералне регулације насеља Мали Зворник налази на обали реке 
Дрине, постоји могућност прекограничних утицаја, те се из тог разлога морају поштовати мере 
заштите од прекограничних утицаја.  
Опште мере заштите од прекограничних утицаја 

• свака Страна треба да обезбеди консултације органа надлежних за заштиту животне средине 
у поступку имплементације планова и програма за које постоји вероватноћа изазивања 
прекограничних утицаја; 

• свака Страна треба да обезбеди учешће јавности у провери планова и програма и омогући 
доступност закључака јавности у средствима информисања; 

• свака Страна треба да обезбеди да се за планове и програме за које треба да се врши 
стратешка процена утицаја на животну средину припреми извештај о животној средини у 
складу са садржајем дефинисаним Aнексом IV Законa о потврђивању протокола о стратешкој 
процени утицаја на животну средину уз конвенцију о процени утицаја на животну средину у 
прекограничном контексту ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1/10); 

• свака Страна прати значајне ефекте на животну средину, укључујући здравље, спровођења 
планова и програма да би, између осталог, утврдила, у раној фази, непредвиђене негативне 
утицаје и да би могла да предузме одговарајуће активности ремедијације; 

• тамо где Страна порекла сматра да је вероватно да ће спровођење плана или програма имати 
значајне прекограничне ефекте на животну средину, укључујући здравље, и где је вероватно 
да нека страна за коју је вероватно да ће бити значајно погођена то буде захтевала, Страна 
порекла што је раније могуће пре усвајања плана или програма обавештава погођену Страну; 

• свака Страна ће обезбедити израду Стратешких процена утицаја за планове и програме који 
ће вероватно имати значајне утицаје на животну средину; 

• обавезна је процена утицаја на животну средину за све пројекте и активности за које постоји 
вероватноћа изазивања прекограничних утицаја. 

 
 
 
 
Елементарне непогоде се могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и буице, пожари и 
експлозије, отварање клизишта и др. које могу утицати неповољно на становнике и добра. 
Неопходно је да се скупом урбанистичких и грађевинских мера одговори потребама заштите и то пре 
свега у циљу смањења дејстава евентуалног разарања, односно обима и степена разарања физичких 

II 1.9.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
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структура. Због тога је при планирању обезбеђена примена и реализација мера заштите од елеме-
нтарних и других непогода. 
 
Одбрана од поплава  
У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд 
из Бeoгрaдa, бр. 01-119 од 12.12.2013. (92-III-1-120/2013 oд 09.12.2013) и бр. (92-III-1-55/2010. од 
12.07.2010.), дефинисани су посебни услови oд интeрeсa зa зaштиту oд пoплaвa. Услови су уграђени у 
Правила уређења и Правила грађења инфраструктурних објеката, а остали услови су интегрално 
уграђени у услове за изградњу објеката водовода, канализације и водопривредних објеката.  
У току израде Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник, поштовани су и услови/ 
мишљење, које је утврдило ЈВП "Србијаводе"- ВПЦ "Сава-Дунав", бр. 5300/2 од 31.01.2014. а који су 
саставни део овог планског документа.  
 Приликом израде ПГР насеља Мали Зворник, поред кога пролази доминантни водоток, река 

Дрина са својим мањим притокама, водити рачуна у зависности од панираног решења, о посре- 
дном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном водном режиму 
површинских и подземних вода 

 Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава спровођење 
одбране од поплава, и заштита од великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава 
чини и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока 
(корито за велику воду). 

 Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водне сагласности, само као пашњак, 
ливада и ораница. Посебно је недопустиво затворити протицајни профил због повећања 
грађевинског земљишта.  

 Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи 
принципи и критеријуми: 
- код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да 
горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50m испод нивелете дна нерегулисаних, 
као и на мин. 0,80-1,00m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.  

      - у зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица 
      природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, 
      како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.  
      - код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и  
     неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора  
     регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних 
     долина, без претходно обезбеђених хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија,  
     Генералних, Идејних и свих других за то неопходних техничких решења.  
      - Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, 
      да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину – зазор  
     изнад нивоа меродавних рачунксих великих вода за прописно надвишење, у складу са за то  
     важећим прописима.  
 
Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности  
У Сеизмичким условима за израду Плана генералне регулације за насеље Мали Зворник, 
достављеним од стране Републичког сеизмолошког завода (бр.02-554/13 од 05.12.2013.) дати су 
следећи подаци: 
- сеизмолошким условима за потребе изградње и припадајуће инфраструктуре утврђене су 
регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања тла на  површини терена, 
неопходни за потребе просторног планирања и израде идејног пројекта. 
- основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички 
интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година према Правилнику  
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист 
СФРЈ 31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90).  
Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: 
- на сеизмолошкој карти за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1.000 и 10.000 година, која приказује 
очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве  63%, подручје Малог Зво-
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рника се на олеати за повратни период од 500 година налази у зони 8 о MCS скале. Мере заштите 
подразумевају максимално поштовање степена сеизмичности од 80 MCS, приликом пројектовања, 
извођења или реконструкције објеката као и свих других услова дефинисаних геолошким условима  
- поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката, обезбеђење оних грађевина 
чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе. 
За утврђивање посебних параметара конкретних локација потребна су посебна истраживања чији је 
резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе израде планских докумената, односно карта 
сеизмичке микрорејонизације за потребе пројектовања. 
 
Превентивне мере заштите  у од клизишта и ерозије 
Мере заштите од клизања земљишта су првенствено просторно – планске мере које обухватају избе-
гавање планирања било какве изградње на нестабилним теренима и угроженим подручјима, плани-
рање инфраструктурних објеката који заобилазе угрожена подручја и планско пошумљавање 
потенцијалних клизишта, за шта је потребно претходно израдити катастар клизишта. За детекцију 
клизишта потребно је урадити Катастар исказаних клизишта, а за њихову санацију спровести 
детаљно истраживање сваког клизишта појединачно и елаборат о резултатима са предлогом мера. 
Планом се препоручује да се пре изградње објеката раде геомеханичка испитивања терена а обавезно 
за све јавне објекте јер обрађивач плана нема релевантне податке о стабилности земљишта на 
територији општине. 
Уређење ерозивних делова састоји се од техничких мера (изградња заштитних објеката као што су 
преграде, уставе, каскаде, ретенције и сл.) и биолошких мера (пошумљавање, затрављивање, 
терасирање, чишћење корита и сл.). 
 
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: 
- грађевинско-техничке мере код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова, 
- забрана сече шумског фонда и других зелених површина са високим растињем и подстицај на  
пoдизaњу нoвих. 
 
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија:  
Забрањује се изградња нових објеката на одстојању мањем од 100 м од противградних станица 
Сектора одбране од града, односно, изградња је могућа само по обезбеђењу посебне сагласности и 
мишљења ХМЗ Србије. Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних 
површина, уређење и одржавање водених површина и објеката, сваки објекат мора бити опремљен 
громобранском инсталацијом.  
 
Превентивне мере заштите од пожара  
Спровести у склaду сa предходним услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за 
ванредне ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,  07/33 бр.217-1/507/13   
од 10.12.2013., a кojи су сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje Плана. Мере су садржане у следећем: 
саобраћајнице унутар објекта и улазе (излазе) као и безбедоносне појасеве између објеката 
пројектовати на начин да се обезбеди несметана евакуација на основу чл. 29. и 41 Закона о заштити 
од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09); приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати 
за несметан прилаз ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег Правилника о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика ("Сл. лист СФРЈ" бр. 8/95); предвидети спољашњу хидрантску мрежу 
цевног развода минимум Ø100 са надземним хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са 
подземним хидрантима, на основу Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91); уколико се у објектима планира производња или 
складиштење запаљивих течности или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену 
локацију објекта у складу са законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима 
("Сл. гланик СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89), накнадно прибавити услове за пројектовање објеката; 
предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима. 
 
 
 

II 1.9.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
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Министарство одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе,Управа за инфраструктуру, у складу са 
тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
значајних за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 39/95), издало је Обавештење инт.бр. 3731-2 oд 
04.12.2013. и 3731-6/2013 oд 28.02.2014.у којем наводи да нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље. 
 
 
 
 
Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа 
ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика.  
Због тога је од изузетне важности у склопу методологије за процену ризика донети план мера 
превенције, приправности и одговора на акцидент.  
 
Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: анализа опасности од 
акцидента; планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент и планирање мера 
отклањања последица од акцидента (санација) 
 
- Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема, сакупљање 
података, идентификација и промена идентификације); анализа последица (припрема, приказ могућег 
развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа повредивости); процена ризика (процена вероватноће 
настанка акцидента, процена могућих последица и оцена ризика). 
- Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: превенција (мере и 
поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента); одговор на акцидент (место и време 
акцидента, врсте опасних материја које су присутне, процена тока акцидента, процена ризика по 
околину и други значајни подаци за одговор на акцидент). 
- Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план санације (циљеви и 
обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, програм постстудијског 
мониторинга животне средине, трошкови санације, начин обавештавања јавности о протеклом 
акциденту); извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и 
одговор на акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања). 
 
Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем: 

• ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи 
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 
дужности, дужни су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа 
и друге објекте погодне за заштиту; 

• зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са местом и улогом 
коју поједини делови територије треба да имају, подразумева истовремено дефинисање 
услова и мера, обима и степена заштите, односно врсте заштитних објеката;  

• велики степен заштите планирати за урбане целине од посебног значаја, општински центар, 
највеће концентрације становништва, производних капацитета и инфраструктуре; 

• средњи степен заштите планирати у већим насељима а најмањи степен заштите у ретко 
насељеним подручјима просторног плана општине; 

• у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености 
и дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана. 

 
Осим наведеног, у oствaривaњу прaвa и дужнoсти у питaњимa зaштитe и спaсaвaњa jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo свojих oргaнa oбaвљajу слeдeћe пoслoвe: дoнoсe oдлуку o oргaнизaциjи и 
функциoнисaњу цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и oбeзбeђуjу њeнo 
спрoвoђeњe у склaду сa jeдинствeним систeмoм зaштитe и спaсaвaњa; дoнoсe плaн и прoгрaм рaзвoja 
систeмa зaштитe и спaсaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa дугoрoчним 
плaнoм рaзвoja зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje; плaнирajу и утврђуjу извoрe финaнсирaњa зa 
рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe зaштитe и спрoвoђeњe 

II 1.9.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
ОД ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ 
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мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oбрaзуjу Штaб зa 
вaнрeднe ситуaциje; нeпoсрeднo сaрaђуjу сa нaдлeжнoм службoм, другим држaвним oргaнимa, 
приврeдним друштвимa и другим прaвним лицимa; oствaруjу сaрaдњу сa рeгиjaмa и oпштинaмa 
сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и другим зaкoнимa; усклaђуjу свoje плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa 
сa Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa Рeпубликe Србиje; oдрeђуjу oспoсoбљeнa 
прaвнa лицa oд знaчaja зa зaштиту и спaсaвaњe; oбeзбeђуjу тeлeкoмуникaциoну и инфoрмaциoну 
пoдршку зa пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa, кao и укључeњe у тeлeкoмуникaциoни и инфoрмaциoни 
систeм Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим; изрaђуjу и дoнoсe 
Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa; прaтe oпaснoсти, 
oбaвeштaвajу стaнoвништвo o oпaснoстимa и прeдузимajу другe прeвeнтивнe мeрe зa смaњeњe ризикa 
oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa; нaбaвљajу и oдржaвajу срeдствa зa узбуњивaњe у oквиру 
систeмa jaвнoг узбуњивaњa у Рeпублици Србиjи, учeствуjу у изрaди студиje пoкривeнoсти систeмa 
jaвнoг узбуњивaњa зa тeритoриjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oргaнизуjу, рaзвиjajу и вoдe личну и 
кoлeктивну зaштиту; фoрмирajу, oргaнизуjу и oпрeмajу jeдиницe цивилнe зaштитe oпштe нaмeнe; 
усклaђуjу плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa сa сусeдним jeдиницaмa лoкaлнe 
сaмoупрaвe.  
Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 
изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa aутoнoмнe пoкрajинe, oпштинским, 
oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и другим стручним oргaнимa jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe  
У складу са Законом о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 45/91...48/94), и подзаконским актима, утврђене 
су обавезе правних лица у одбрани и оне се састоје у следећем: 

1) Прaвнa лицa у oблaсти друмскoг, жeлeзничкoг, вaздушнoг и сaoбрaћaja нa унутрaшњим 
плoвним путeвимa и пoштaнскo-тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг сaoбрaћaja и други нoсиoци 
тeлeкoмуникaциoних систeмa, дужни су дa зa врeмe рaтнoг или вaнрeднoг стaњa, кao и при 
мoбилизaциjи Вojскe Србиje, првeнствeнo вршe услугe кoje утврди Министaрствo oдбрaнe. 

2) Прaвнa лицa кoja упрaвљajу шумaмa с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe, дужнa су 
дa при дoнoшeњу oснoвa гaздoвaњa шумaмa испуњaвajу зaхтeвe кoje им пoстaви 
Министaрствo oдбрaнe или други oргaн кojи шуму кoристи зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 

3) Влaдa oдрeђуje шумe с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 
4) Прaвнa лицa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa, eлeктрoнских и штaмпaних мeдиja, у oквиру 

свoje рeдoвнe дeлaтнoсти, имajу oбaвeзу дa блaгoврeмeнo и истинитo инфoрмишу грaђaнe у 
рaтнoм или вaнрeднoм стaњу, у склaду сa зaкoнoм и прoписимa o jaвнoм инфoрмисaњу. 

5) Министaрствo oдбрaнe и држaвни oргaни дужни су дa jaвнoсти учинe дoступним свe 
инфoрмaциje и пoдaткe из oблaсти oдбрaнe oд jaвнoг знaчaja, у склaду сa зaкoнoм и 
прoписимa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Прaвнa лицa из стaвa 1. 
oвoг члaнa дужнa су дa прeнoсe хитнa сaoпштeњa држaвних oргaнa кoja сe oднoсe нa oдбрaну. 

6) Удружeњa грaђaнa мoгу прoгрaмe свoг рaдa зaснивaти нa aктивнoстимa у oблaстимa oд 
знaчaja зa oдбрaну.  

7) Цивилнa зaштитa сe oргaнизуje, припрeмa и спрoвoди кao систeм зaштитe и спaсaвaњa људи, 
живoтињa, мaтeриjaлних и културних дoбaрa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничкo-
тeхнoлoшких нeсрeћa и кaтaстрoфa, пoслeдицa тeрoризмa, рaтних и других вeћих нeсрeћa, a у 
склaду с вaжeћим прoписимa, нaчeлимa и зaхтeвимa Дoпунскoг прoтoкoлa уз Жeнeвскe 
кoнвeнциje и другим прaвилимa мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa, кao и пoтврђeним 
мeђунaрoдним угoвoримa. Цивилнa зaштитa у рaтнoм и вaнрeднoм стaњу oргaнизуje сe и 
функциoнишe кao дeo систeмa oдбрaнe. Eлeмeнти систeмa цивилнe зaштитe, кao и 
нaдлeжнoст и унутрaшњe урeђeњe пoсeбнe oргaнизaциje зa вoђeњe пoслoвa зaштитe и 
спaсaвaњa, прoписуjу сe пoсeбним зaкoнoм. 

8) Рaди oсмaтрaњa, рaнoг упoзoрaвaњa и узбуњивaњa грaђaнa, нaдлeжних oргaнa, приврeдних 
друштaвa, других прaвних лицa и прeдузeтникa у зoни угрoжeнoсти и снaгa зaштитe и 
спaсaвaњa, кao и oткривaњa и прaћeњa свих врстa oпaснoсти, кoje мoгу угрoзити здрaвљe и 
живoт људи и живoтињa, живoтну срeдину, мaтeриjaлнa, културнa и другa дoбрa, oргaнизуje 
сe систeм oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa. Прaвa и дужнoсти грaђaнa у вeзи с 
њихoвим учeшћeм у зaштити и спaсaвaњу људи, живoтињa, мaтeриjaлних, културних и 
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других дoбaрa и живoтнe срeдинe и мeрe и aктивнoсти кoje прeдузимajу oргaни цивилнe 
зaштитe, урeђуjу сe зaкoнoм. 

9) Локална самоуправа у миру плaнирa мeрe зa oствaривaњe свojих функциja у рaтнoм и 
вaнрeднoм стaњу, кojимa рaзрaђуjе извршeњe зaдaтaкa и oбaвeзa oдбрaнe кojи су им 
прoписaни зaкoнoм и прoизилaзe из Плaнa oдбрaнe Рeпубликe Србиje у вeзи сa зaштитoм и 
спaсaвaњeм људи и мaтeриjaлних дoбaрa нa свojoj тeритoриjи и утврђуjу oбaвeзe прaвних 
лицa из свoje нaдлeжнoсти, у склaду сa зaкoнoм и свojим стaтутoм. 

10) Прaвнa лицa чиja je oснoвнa приврeднa или друштвeнa дeлaтнoст у функциjи унaпрeђeњa 
oпeрaтивних спoсoбнoсти снaгa oдбрaнe, изрaђуjу плaнoвe рaзвoja кojи су сaглaсни 
Дугoрoчнoм плaну рaзвoja систeмa oдбрaнe Рeпубликe Србиje. Плaнoви рaзвoja и плaнoви 
oдбрaнe мoрajу бити усклaђeни. Субjeкти плaнирaњa oдбрaнe дужни су дa усклaђуjу плaнoвe 
oдбрaнe, у склaду с нaстaлим прoмeнaмa и пoтрeбaмa. 

  
Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови: 

- спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту вршити: 
организацијом, изградњом и уређењем насељеног места, привредних, комуналних и других 
објеката, развијањем цивилне заштите, заштитом објеката од општег и јавног интереса као и 
техничке документације неопходне за рад објеката и уређаја, 

- регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, 
oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, 
пожара  и ратних услова, 

- приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати склоништа 
допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој непосредној близини, ван зоне 
зарушавања. Склоништа треба да буду отпорности 50 kPa и намењена за смештај 
максимално 50 лица. Уколико је псотребна изградњa више склонишних објеката, минимално 
растојање између њих мора бити 15m. Склоништа обавезно морају бити двонаменска како би 
се могла користити и у миру. Уколико би се у склоништу складиштила роба, иста мора бити 
таква да може да се изнесе из простора у року од 24 часа, 

- у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручити изгрaдњу пoдрумских прoстoриja нa 
лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниви пoдзeмних вoдa; свака стамбена јединица трeбa дa 
имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa нa нaчин грejaњa) и једну оставу. 

 
У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и коришћења 
објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те области: Закон о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др. 
 
 
 
Геотехнички услови коришћења терена и изградње објеката (Према Генералном плану Малог 
Зворника до 2020.године, "Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/06). 
На предметном терену издвојена су три геотехничка рејона, који се у основи разликују по геолошкој 
грађи терена, морфолошким, хидролошким и сеизмичким условима.  
 
Геотехнички 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 акуму-
лативни 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 споралдично глине, у средњој и 
најмлађој тераси. Терен је свестрано засићен водом, а изданске воде су у функцији водостаја 

II 1.9.7. ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
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Дрине. Структура изграђености спада у ниже категорије, претежно стамбеног типа и ниже спра-
тности. Сеизмички услови су релативно повољни, а процењени степен сеимичког интентитета је  
70 MCS скале.  
Функционалне карактеристике и ограничења терена: 
- терен је раван, са падом од 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 хидротехнчких 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 непосрдном приобаљу морају се поставити у основном тлустеновитом масиву или 
по потреби, дубоким темељењем 
-  хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде се са 
оптималним нагибима до 3 %, а ослањају се на јако стишљиво тло, па је неопходно, зависно од 
пречника и оптерећења предвидети и санационе подлоге (шљунчане тампоне) или ослањање на 
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, јавних и спортских објеката, граде 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,к 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 карактери-
стика 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 санкција практично немогућа; за депоније морају се предвидети локације у брдском 
масиву, у стенама слабе водопропусне моћи у којима нема формираних издани подземних вода. 
 
Геотехнички рејон II  
Овај рејон захвата подручја ниских побрђа на надморској висини до 250m. Геолошки, ово су 
заталасане падине благог нагиба (до 100), оптималне стабилности. Изграђене су од стена тријаске 
старости, углавном пешчара, конгломерата, бреча, подређено глинаца, а врло често од услојених 
кречњака велике дебљине. Такође, на овом рејону заступљене су наслаге палеозојске старости са 
интрузивима киселих магми. Терен је брежуљкаст, са израженим микрорељефом, са многобројним 
мањим водотоцима и изворима. Прекривен је танким слојем распадине.  
Припада 60 сеизмичког интензитета MCS скале.  
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Функционалне карактеристике и ограничења терена: 
- терен је у нагибу до 100 
- водоводозасићење тла је присутно у ножици, на контакту са алувијалном равни 
- терен је само местимично угрожен бујичним водама са планинског масива, где је водопропусност 
  стеновитог тла слабија 
- нестабилности терена нема, осим мањих процеса денудације 
Неопходни услови коришћења терена:  
- израда хидротехнчких објеката заштите од бујичних вода 
- израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења 
- уређење терена инфраструктуром, погодном за падинске терене 
Услови изградње: 
- хидротехнички објекти заштите мањих размера као што су пропусти за бујичне воде, граде се у 
  складу са потенцијалима бујичних токова за процењени падавински режим; објекти заштите 
  постављају се у стеновитом материјалу, уз предходно отклањање раседлине 
- хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде се  
  под нагибима до 100, са великим падовима и могућим дубоким ископима у стеновитом тлу 
- растеретне и црпне станице изводиће се у стеновитом тлу; није обавезна хидрохетничка заштита 
  подова 
- нивелација терена мора се изводити насипањем шљунковитог материјала или стеновитом 
  дробином 
- објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде са детаљно 
  утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне значајне санације 
  темељног тла  
- објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са квалитетним карактеристикама постељице  
- објекти гробља се могу градити под оптималним условима; дубина сахрањивања може се 
  остварити на прописаном нивоу, без посебне заштите 
- депоније не могу бити планиране на овом терену због близине урбанизоване зоне; депоније се 
  могу градити на удаљеним локацијама од насеља, најбоље у појасу изграђеном од безводних 
  палеозојских стена, уз додатну изградњу прописане инфраструктуре одводњавања и заштите од 
  контаминације тла и вода 
 
Геотехнички рејон III  
Рејон захвата подручје између ушћа река Радаљ и Моштаница у Дрину, које је иначе геолошки 
различито од остатка терена, јер је изграђено од плиоценских (понтских) глиновитих и алевроли-
тских пескова и песковитих глина, а сви леже преко панонских глиновито-лапоровитих наслага, чију 
основу изграђују стене јурске старости. Овде су морфолошки услови врло повољни, брежуљкастог 
типа, са благим падинама које терен чине једноставним за масовну изградњу. Масив је неуједна- 
чено водозасићен, са неправилним и неповезаним изданским зонама слабог и осредњег капацитета. 
Сеизмичност овог дела терена има тенденцију опадања ка 60 сеизмичког интензитета MCS скале.  
Функционалне карактеристике и ограничења терена: 
- терен је у нагибу од 5-80 

- водозасићење тла је слабо до средње и просторно наизменично 
- терен није угрожен бујичним водама, а водопропусност тла је средња до неуједначена 
- нестаболности терена нема 
Неопходни услови коришћења терена:  
- израда хидротехнчких објеката заштите од бујичних вода, евентуално од кретања у ископима 
- израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења 
- уређење терена инфраструктуром, погодном за брежуљкасте терене 
Услови изградње: 
- хидротехнички објекти заштите мањих размера као што су пропусти за бујичне воде, граде се у 
  складу са потенцијалима бујичних токова за процењени падавински режим; објекти заштите поста- 
  вљају се у тлу неуједначеног састава, од шљунковито-конгломератичног  до песковито-глиненог 
- хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде се  
  под нагибима до 100, различитим падовима и ископима у песковитом или песковито-глиновитом 
  тлу, са могућим ризицима померања тла и затрпавања ископа 
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- растеретне и црпне станице изводиће се у литолошки неуједначеном тлу са мањим санацијама 
  за темељење 
- нивелација терена може се изводити насипањем земљаног, шљунковитог или другог материјала 
-  објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде са детаљно 
  утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне значајне санације 
  темељног тла  
- објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са не квалитетним карактеристикама 
  постељице, где су неопходне замене локалног тла у насипима већих димензија 
- објекти гробља се могу градити под оптималним условима; дубина сахрањивања може се 
  остварити на прописаном нивоу, без посебне заштите 
- депоније на овом терену не могу се градити због физичке ограничености простора и морају се 
  планирати у брдском масиву као и за остале рејоне, најбоље у палеозојским стенама, заступљеним 
  на јединственом појасу континуалног пружања; могу бити планиране уз израду инфраструктуре 
  одвоњавања и заштите од контаминације тла и вода 
 
 
 
 
 
 
 
Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о условима пројектовања и планирања везаним за 
несметано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97) 
као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 
33/06). 
 
 
 
 
 
 
 
 
План генералне регулације се спроводи директно:  
- за делове у којима не долази до промене регулације, на основу важећих урбанистичких планова, 
односно на основу Правила уређења и Правила грађења који ће бити дефинисани Планом генералне 
регулације. Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева 
добијање Локацијске дозволе за сваку грађевинску парцелу. 
Планови детаљне регулације су обавезни за следеће зоне: 

- за подручје које је обухваћено ПДР-е "Ужи центар Малог Зворника", као и свих осталих 
задржаних планова детаљне регулације, уколико се укаже потреба за изменом плана или 
доношењем новог 

- за све остале локације у обухвату ПГР-е, уколико се укаже потреба за њиховим доношењем 
- за зоне вишепородичног становања и подручје нових комуналних и водопривредних објеката 
- за зоне јавних паркинга и све новопројектоване саобраћајнице, као даља разрада саобраћајног 

решења ПГР-е 
- за подручја регулације водотока 
- за изградњу објеката у функцији туризма: објеката за смештај и исхрану гостију, рибњака, 

већих спортских објеката чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена, 
водотокова или значајну имену пејзажа  

 
Орган локалне самоуправе може, у случајевима специфичних захтева приступити изради урбани-
стичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања прикључења објекта на мреже и 

II 1.9.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

II 1.10. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

II 1.10.1. ЗОНЕ ДИРЕКТНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ 

ЗАБРАНАМА ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

84 

објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних 
услова, израда студија заштите животне средине и сл.). 
Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне самоуправе, у складу са 
финансијским могућностима а до краја планског периода.  
 
Приоритет имају планови за регулацију водотока, парцеле намењене изградњи комуналних и инфра- 
структурних објеката (изворишта/резервоари, електроенергетска постројења, ГМРС, централно 
постројење за пречишћавање отпадних вода, рециклажна дворишта, обалоутврде и сл.)  
Изградња свих врста нових објеката на овим парцелама је забрањена до доношења ПДР-е, а на 
постојећим су могући једино радови на адаптацији и инвестиционом одржавању као и опремање 
инфраструктурним мрежама и објектима. 
 
 
 
 
Урбанистички пројекти су обавезни за: 

- радне зоне 
- парцеле намењене изградњи комуналних и инфраструктурних објеката, ако не постоји 

потреба утврђивања јавног интереса 
- планиране кружне саобраћајне токове  
- инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и профили нису дефинисани ПГР-е, као и у  

             случају делимичне измене траса и профила планираних инфраструктурних коридора, али 
             искључиво унутар Планом дефинисаних површина јавне намене 

- станице за снабдевање горивом,  
- друге зоне где је то дефинисано Правилима грађења у ПГР-е 
- друге зоне где то буде дефинисано Плановима детаљне регулације, који ће бити рађени 

као разрада услова из ПГР-е 
 

Орган локалне самоуправе може, у случајевима специфичних захтева приступити изради урбанисти-
чких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, 
уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите 
животне средине и сл.). Све површине јавне намене у централној зони - (поплочање, озељењавање, 
урбани мобилијар) се уређују у складу са предходно донетим Идејним решењима (Ситуационим 
плановима). 
Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев држаоца земљишта 
и у складу са правилима парцелације/препарцелације који ће бити дефинисани ПГР-е. 
 
 
 
 
Иако се ПГР-е не предвиђа обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких 
конкурса, орган локалне самоуправе може их расписивати, у складу са својим могућностима и 
интересима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa. 
Рaзгрaничeњe пojeдних зона/нaсeљских цeлинa и лoкaциja у грaфичкoм дeлу Плaнa, прoлaзи 
грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. У случajу oдступaњa, нaмeнa oдгoвaрajућe кaтaстaрскe 
пaрцeлe jeднaкa je нaмeни зоне унутaр кoje сe нaлaзи прeтeжни дeo прeдмeтнe кaтaстaрскe пaрцeлe. 
Површине jaвних, приврeдних и других нaмeнa, кao и oстaлe површине, мeђусoбнo сe рaзгрaничaвajу  

II 1.10.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМАНТАЦИЈЕ 

II 1.10.3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

II 1.11. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И  УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ 
КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА 

II 1.11.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА 
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нa нaчин и пoд услoвoм дa нa кoнтaктим линиjaмa њихoв мeђусoбни утицaj будe у oквиру дoпуштeних 
грaницa прoписaних вaжeћим зaкoнимa и другим прoписимa.  
Укoликo у oквиру грaницa зоне пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa нaмeнaмa кoje су дeфини-
сaнe oвим Плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду  
с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у 
зeмљишнoj књизи, дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни  oднoси у 
сусeдству и дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.  
У случају да се врши обједињавање парцела  са више намена, свака парцела "носи" своје услове и 
параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију намену (становање у односу 
на пословање и сл.). Том приликом је у обавези да на сопственој парцели обезбеди заштитни појас 
према еколошки неповољнијој намени. 
 
Приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, неопходно је поштовање 
свих услова дефинисаних ПГР-е. Израдом планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну 
корекцију дефинисаних услова (у смислу повећања/смањења дефинисане спратности у циљу 
дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл., корекције грађевинских линија у смислу 
уједначавања са преовлађујућом и сл.). Сва одступања морају бити у складу са правилима струке, 
позитивним законским прописима, јавним и општим интересом. 
У случају да је изградња унутар блока или дуж улице изведена у складу са предходно важећим усло-
вима (урбанистичким планом, Привременим правилима грађења и сл.), у минималном обиму од 60%,  
а да су овим Планом дефинисани другачији услови, планом или урбанистичким пројектом се могу 
утврдити услови за изградњу објеката који усклађују услове ПГР-е са предходно важећим условима. 
Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм 
прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa, кojи утврђуjу услoвe за изгрaдњу 
инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa. 
 
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате, очитавати их 
са графичког прилога "План нивелације и регулације". 
 
 
 
 
У Плану генералне регулације су дефинисане  зоне за даљу планску разраду (плановима детаљне 
регулације), било да је она обавезна или дата као препорука, и приказане су на графичком прилогу 
"Спровођење плана и даља планска разрада". Приликом  дефинисања граница обухвата планова 
детаљне реулације дозвољена су одступања од граница зона које су ПГР- е предвиђене за даљу планску 
разраду, као и одступања у смислу израде једног или више планова  детаљне регулације у оквиру зоне, у 
зависности од накнадно утврђених граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру 
планираних намена, конкретних траса планираних и нових саобраћајница и коридора, као и других 
фактора који могу утицати на границе обухвата планова детаљне регулације. Прецизне границе обухвата 
планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, уз дозвољена одступања од 
предложених, орјентационих граница зона и обухвата по ПГР-е.  
При изради планова детаљне регулације, могуће су мање корекције дефинисане грађевинске линије, која 
не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана ПГР- е, осим у случају када је ПГР-е 
планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу 
улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није 
дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-е или урбанистичких 
пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/ блоки, за 
неизграњене делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице и 
намене објеката. Корекција спратности је дозвољена у случајевима уједначавања висинских каракте-
ристика у улици (између два постојећа објекта) или на парцелама које су граничне између две типичне 
целине. 
За дефинисане коридоре планираних саобраћајница, неопходна је израда планова детаљне регула-
ције, којима је могуће извршити корекције и прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на 
ажурним геодетским подлогама, а на основу конкретних услова на терену, имовинских односа, 

II 1.11.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати, студије изводљивости, генерални 
пројекат и др.), као и финансијских могућности локалне управе.  
Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за обавезну 
израду ПДР-е, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије саобраћајно 
решење у обухвату ПДР-е, уколико је то дозвољено у посебним правилима грађења и под условом да 
се обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег простора и не омета реализација 
планираних намена и садржаја у обухвату ПГР-е.  Регулациона ширина саобраћајница може бити 
само шира од оне која је дефинисана ПГР-е, али је могуће предвидети фазну изградњу. 
 
Границе обухвата ПДР-е се утврђују границама катастарских парцела од којих се формира будућа 
саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене 
саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео 
блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 
Обавеза је да се за сву линијску комуналну и саобраћајну инфраструктуру изван грађевинског 
подручја раде Планови детаљне регулације уколико није дефинисана регулација, тј. повшина јавне 
намене. 
 
 
Табела 16: Посебни услови за израду планова детаљне регулације  
План посебни услови 
новопројектоване саобраћајнице 
и јавни паркинзи 

неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом 
терена; посебну пажњу посветити димензионисању јавног паркинга 

изградња комуналних објеката осим оптих услова, стандарда и норматива, посебну пажњу посветити 
формирању зелених заштитних коридора 

регулације водотока 
 

неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом 
терена; 

 
 
 
 
 
У Плану генералне регулације су дефинисане површине и локације на којима се спровођење ПГР-е врши 
обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је 
поштовање правила уређења и грађења дефинисаних ПГР- е. У случају да графичким прилогом није 
дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати приликом израде урбанистичког пројекта.   
Урбанистички пројекат се ради за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са јавне саобра-
ћајне површине.  
 
У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница и где 
се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом односно границом 
катастарске парцеле, могућа је израда урбанистичког пројекта за постојећу парцелу, која има приступ 
на јавни пут, под следећим условима: 

• да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија; 
• да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 
• да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу 

грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе 
линије. 

 
У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које 
немају довољну регулациону ширину дефинисану Планом генералне регулације, као и изградњу 
нових саобраћајних површина, на основу овог Плана радиће се пројекти препарцелације и парце-
лације, а након формирања грађевинских парцела урбанистички пројекти за изградњу и уређење ових 
површина. У оквиру урбанистичких пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних 
водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод, и др.). Улице  које су 
изведене, али у делу раскрснице немају изведене планиране радијусе и/или тротоаре за несметано 
кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану генералне регулације, на основу којег ће 
се радити пројекат препарцелације и парцелације. 

II 1.11.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ    
И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
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За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне и канализа-
ционе мреже, и др. комуналне комплексе, грађевинске парцеле ће се формирати на основу пројекта 
препарцелације и парцелације, а услови за изградњу истих ће се дефинисати кроз урбанистичке 
пројекте, уколико нису дефинисани урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру површина јавне 
намене. 
 
Табела 17: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката  
План посебни услови 
Радне зоне у складу са одредбама ПГР и јасно дефинисаном наменом сваког појединачног 

инвеститора. 
Изградња комуналних објеката, 
инфраструктурних мрежа и 
објеката, станица за снабдевање 
горивом 

осим општих услова и посебних услова за сваку појединачну намену, примену 
стандарда и норматива, посебну пажњу посветити формирању зелених 
заштитних коридора 

Кружне раскрснице обзиром на позиције у насељу, неопходно је условити посебне услове за 
партерно уређење 

 
 
 
 
 
Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoмуникaциoнoм и кoмунaлнoм инфрaструктурнoм 
мрeжoм прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe 
инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa кojи 
oбрaђуjу прoблeмaтику инфрaструктурe. Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe будућe 
пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe 
инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанисти-
чких прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у 
склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумe-
нтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.  
Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe 
која је дефинисана ПГР-е, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa 
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo 
прaвних oднoсa и др.  Урбанистички пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру. Линијска 
инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на основу уговора 
о установљавању права службености. 
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 
пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa 
oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. 
Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпe-
нзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. 
 
 
 
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико испуњава следеће 
услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну 
површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према 
јавној површини, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко- геодетским 
елементима преломних тачака. Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, 
површине, граница и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом.  
 
Овим Планом су дефинисана правила која су основ за спровођење парцелације и препарцелације  
и обавезно се примењују. Правила су наведена у поглављу Правила грађења, посебно за сваку 
типичну целину/зону. Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на 
две или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: подела се може 
вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле морају имати 
приступ на јавну површину; нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких 

II 1.11.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ И ЗЕЛЕНИ ФОНД 

II 1.12. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
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параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; поделом се не могу формирати 
парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара. 
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу (препарцелацијом), 
под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница 
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; за новоформирану грађевинску 
парцелу важе урбанистички параметри дефинисани за одређени тип изградње и намену. 
 
Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип изградње, са 
мањом ширином  уличног фронта и парцеле неправилног облика, који онемогућује изградњу, не 
могу бити грађевинске парцеле, изузев ако је та могућност дефинисана посебним правилима 
грађења. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и извршеном 
(пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само уколико је 
ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано коришћењем других параметара за величину 
парцеле, изузев ако другачије није наведено у посебним правилима грађења.   
У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и телекомуникационих 
и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од прописане Планом за одређену 
зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређају, ради одржавања.  
Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за 
поједине намене и следећих правила: грађевинска парцела треба да буде правоугаона, а може 
бити ромбоидна или трапезна уколико нема могућности да се измени положај постојећих граница 
под углом; утврђују се минимални и максимални критеријуми за формирање грађевинских парцела 
за изградњу различитих типова објеката; задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим 
обликом, површином и ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађеви-
нских парцела за изградњу појединих типова објеката; парцела се може објединити са суседном ако 
се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; парцела се 
може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом да су намене 
компатибилне (препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим случајевима: када 
својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење 
и изградњу планираних садржаја или функционалности целине; када су две катастарске парцеле у 
власништву једног корисника, а једна од њих је у дубини блока, те је на њој, због неприступа-
чности, онемогућена изградња самосталног објекта; када су две катастарске парцеле различитих 
власника, а једна од њих је на углу блока, те је на њој, због недовољне површине, онемогућена 
изградња самосталног објекта; катастарске парцеле које немају довољну дубину за формирање 
нових грађевинских парцела спајају се са суседним катастарским парцелама, у дубини, а након тога 
се земљиште дели на нове грађевинске парцеле према утврђеним условима; изузетак је формирање 
парцеле ради легализације објекта. 
Образована грађевинска парцела не испуњава услове за издавање Локацијске дозволе када 
нема обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине, или други приступ, у складу са 
законом. 
 
 
 
Објекти, у зависности од врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилни-
ком о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11). 
Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на 
објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата који омогућа-
вају коришћење обновљивих извора енергије. Приликом извођења радова на реконструкцији и 
санацији фасада објеката, а посебно на објектима вишепорородичног становања, дозвољено је: 
застакљивање тераса (по јединственом пројекту и једнобразним материјалима, постављање споља-
шњих термоизолационих облога и ако прелази границу катастарске парцеле према јавној површини 
до максимално 20 cm (уз услов да је обезбеђена минимална ширина тротоара од 1,5m, минимални 
приступ у појединачну парцелу од 2,5m и минимална ширина колско пешачке површине од 5,0m). 

II 1.13. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
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На равним крововима се дозвољава постављање "зелених кровова" а уколико постоје просторни 
капацитети на свакој појединачној парцели, дозвољава се и постављање конструкција за формирање 
вертикалних вртова. 
 
 
 
 
 
План генералне регулације утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на посебне грађевинске 
целине и зоне са посебним правилима уређења и грађења, дефинише трасе, коридоре и капацитете 
инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја, дефинише површине 
јавне намене, зaштиту прирoдних, културних и истoриjских врeднoсти, даје смeрницe зa урeђeњe 
стaмбeних, jaвних, пословних, приврeдних, саобраћајних, културнo – истoриjских и других пoдручja, 
зона и локалитета, утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa нa пoдручjу 
oбухвaтa Плaнa, и др.  
Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa: Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/13 - 
одлука УС); и другим релевантним законима и пoдзaкoнским aктимa. 
Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом, а утврђена граница грaђeвинског подручја je 
основ за превођење пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште. У случajу нeусaглaшeнoсти 
грaфичкoг прилoгa и тeкстуaлнoг oписa грaницa, вaжи грaницa дeфинисaнa грaфичким прилoгoм. 
Урeђењe прoстoрa, изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других рaдoвa нa 
пoвршини и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у прoстoру, мoрa сe oбaвљaти нa 
oснoву oвoг Плaнa и урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa, као и  oдгoвaрajућих прoписa лoкaлнe 
сaмoупрaвe и других важећих закона и прописа.  
На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на земљишту претежне 
намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-е, (издавањем Локацијске дозволе 
или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев на подручјима за која је дефинисана 
обавезна израда планова детаљне регулације: у графичком прилогу , "Спровођење плана и даља 
планска разрада", у посебним правилима уређења и грађења и у смерницама и одредбама 
дефинисаним у овом поглављу. 
 
 
 
Зa oбjeктe и зaхвaтe у прoстoру кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу пojeдиних лoкaциja 
и цeлинa нa пoдручjу Плaнa, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дoнoсити урбaнистичкo - aрхитeктoнскa 
рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпaрaтивнe aнaлизe, прoвeрe квaлитeтa, гeoмeхaничкa 
истрaживaњa, oднoснo избoрa aлтeрнaтивних рeшeњa.  
Зa свe зaхвaтe у прoстoру кojи нa oснoву пoсeбних прoписa и oвoг Плaнa прeдстaвљajу културнo дoбрo, 
нe мoжe сe издaти Локацијске дозвола без одговарajућих пoсeбних услoвa нaдлeжнoг зaвoдa зa 
зaштиту спoмeникa културe.  
Поштовање геотехничких услова је обавезно, а у одређеним рејонима и од изузетне важности  
израда геотехничких елабората. Обзиром на природне услове тла, пре свега велике могућности 
клизања, као и релативно висок ниво подземних вода у оквиру граница ПГР-е, неопходна  је израда 
претходних  геомеханичких и инжењерско-геолошких истражних радова (од стране лиценцираних 
правних и физичких лица),у оквиру микролокација на којима се планира изградња  монументалних  
објеката, а у складу са важећиом   прописима а према величини и врсти објекта. Сва потребна, 
додатна истраживања раде се у фази израде урбанистичког пројекта. Услови дефинисани овим 
елаборатима су обавезујући. 
За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена 
планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који 
нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за 
припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји 
могућност значајних утицаја на животну средину. За директно спровођење ПГР-е се стратешка 

II 1.14. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОД  ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПГР-е 

II 1.14.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II 1.14.2. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДОМ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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процена не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или уколико су стратешком 
проценом урађеном за ПГР ти утицаји већ обрађени. За планове детаљне регулације и урбани-
стичке пројекте одлучује се о изради стратешке процене за сваки појединачни случај, према 
утврђеним критеријумима, односно за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте не ради 
се стратешка процена, узимајући у обзир додатну околност да се ови планови раде за објекте за које 
је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени утицаја на животну 
средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09, и Уредба о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, "Службени гласник РС", број 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање 
интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама активности и постројења за које се 
издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05). Узимајући у обзир наведено, израда 
стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала дуплирање 
документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени, прописана израда процене 
утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола. 
Приликoм издaвaњa Локацијске дозволе, кao и приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa oбjeкaтa, 
нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe живoтнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe oслaбити 
њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe.  
У случajу дa вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa 
гa дoвeсти у грaницe прихвaтљивoсти, дeфинисaнe вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa. У детаљним 
урбaнистичким плaнoвимa и урбанистичким пројектима, пoтрeбнo je дeфинисaти мeрe зaштитe 
живoтнe срeдинe у склaду сa вaжeћим зaкoнимa. Нeoпхoднo je штo вишe кoристити тaквe eнeргeнтe кojи 
ћe eкoлoшки пoбoљшaти стaњe oбухвaћeнoг пoдручja, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу гaсa (када се за то 
стекну услови) или aлтeрнaтивних eнeргeтских извoрa (сoлaрнa и еолска eнeргиja и сл.). Локацијске 
дозволе зa пoмeнутe зaхвaтe у прoстoру нe мoгу сe издaти прe прибaвљeнoг рeшeњa нaдлeжнoг oргaнa 
o прихвaтљивoсти утицaja нa живoтну срeдину нaмeрaвaнoг зaхвaтa у прoстoру. 
 
 
 
 
 
Локацијске дозволе зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa 
oбaвeзнo дoнoшeњe детаљног урбaнистичкoг плaнa, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa тих плaнoвa, 
oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и изгрaдњу нoвих 
oбjeкaтa и мрeжe сaoбрaћajницa и инфрaструктурe. Пoстojeћим oбjeктoм, прeмa oвoj oдрeдби, 
смaтрa сe oбjeкaт кojи пoстojи у прoстoру, изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или 
je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи. 
Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa 
пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси 
у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним. Пoстojeћи oбjeкти кoje 
прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa 
у кojимa сe нaлaзe, мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у oквиру пoстojeћих гaбaритa. 
 
 
 
 
Локацијске дозволе зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa 
oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa 
рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и изгрaдњу нoвих oбjeкaтa до 
нивоа који је дефинисан правилима уређења за поједине типичне насељске целине.  
Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa 
пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси 
у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.  
У радним зонама, унутар постојећих комплекса, није потребна израда урбанистичких пројеката 
уколико се врши изградња административних објеката, надстрешница, магацина и сл., под условом 

II 1.14.3. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

II 1.14.4. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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да намераване радње не заузимају више од 20% комплекса и да нису условљене израдом 
еколошких елабората. Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим 
Плaнoм зa oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe, мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у 
oквиру пoстojeћих гaбaритa.  
У случају да је изградња унутар блока или дуж улице изведена у складу са предходно важећим 
условима (урбанистичким планом, Привременим правилима грађења и сл.) у минималном обиму од 
60%, а да су овим Планом дефинисани другачији услови, Урбанистичким пројектом ће се утврдити 
услови за изградњу објеката усклађени са предходно важећим условима. 
 
 
 
 
Локацијске дозволе зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кojа се прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa 
примењују преиспитани и важећи планови, мoгу сe издaвaти у складу са истим уколико њихове 
одредбе нису у супротности са одредбама Плана. У случају да су плановима дефинисани неповљнији, 
или нису дефинисани сви услови за градњу, за недостајуће ће се примењивати одредбе овог Плана у 
складу са правилима грађења и правилима уређења за типичну насељску целину/зону, која се налази у 
обухвату (правила за паркирање, зелене површине, општи услови за  изградњу објеката и др.). 
 
 
Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени на комунално опремање насеља и развој 
његових привредних, пословних и туристичких  функција, при чему се посебна пажња усмерава на 
формирање квалитетног амбијента за становање и развој оних активности које доприносе подизању 
његовог квалитета (културно- историјска промоција и презентација историјских локалитета, 
спортско-рекреативне активности, активности јавних намена и др.). 
У складу са тим, код спровођења Плана, препорука је:  
- да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на делове територије и 
локације које су у функцији основих потенцијала, уз неопходно опремање земљишта пратећом 
инфраструктуром; 
- да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, целина и зона како би 
се простор компактније и економичније градио. 
Приоритети у спровођењу ПГР-е су следећи: 
- реконструкција постојећих и изградња планираних саобраћајница, 
- изградња водоводне и нарочито канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода, 
- регулација водотока, изградња обалотврда и атмосферске канализације 
- санација депоније и дивљих депонија, приоритетно чишћење речних корита, 
- уређење спортских терена (обезбеђење адекватних приступних саобраћајница, паркинга и 
обавезних садржаја у складу са нормативима и стандардима), 
- обезбеђење и уређење простора за зелене површине јавне намене, 
- уређење централне зоне насеља, 
- обезбеђење локације за изградњу новог ППОВ и по потреби трансфер станице/рециклажног 
дворишта 
- изградња мрежа и објеката електроенергетске и електронске инфраструктуре 
 
 
 
 
 
Списак важеће планске и урбанистичко-техничке документације у обухвату овог Плана. 
1. Регулациони план "Стамбени блок С-7" ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.07/99) 
2. Регулациони план на кп.бр.1171/1 и 1172 КО Мали Зворник - измена и допуна ДУП-а "Зељићи" 
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/99) 
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ВАЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА КОЈИ СУ ДОНЕТИ ПО ПРЕДХОДНИМ ЗАКОНИМА (ДУП, РП) 

II 1.14.6. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПГР- е
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3∗ Регулациони план "ЖГП" - измена и допуна ДУП-а "ЖГП" Мали Зворник" ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.06/00) 
4.∗ План детаљне регулације "Санд" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/04) 
5. План детаљне регулације "Индустријска зона II" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/04) 
6.* План детаљне регулације "Бушени бунар-Шипад са потисним цевоводом" Мали Зворник  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/06) 
7. План детаљне регулације "Виле" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/07) 
8. План детаљне регулације индустријског комплекса постројења за микронизацију мермера 
у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/08) 
9. План детаљне регулације за уређење простора на граничном прелазу "Нови мост" у Малом 
Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.05/08) 
10. План детаљне регулације "Православно гробље" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/09) 
11. План детаљне регулације "Железничко насеље" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали 
Зворник", бр.02/09) 
12. План детаљне регулације "Доње насеље" - блок уз улицу Вука Караџића, у Малом Зворнику  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.05/09) 
13. План детаљне регулације обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику  
("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.06/09) 
14. План детаљне регулације - постројење за пречишћавање отпадних вода "Нови мост" у Малом 
Зворнику ("Сл. лист oпштине Мали Зворник", бр.01/13) 
15. План детаљне регулације "Ужи центар Малог Зворника" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.02/13) 
16.* План детаљне регулације "Доње насеље - игралиште" у Малом Зворнику ("Сл. лист oпштине 
Мали Зворник", бр.06/13) 
17.Урбанистички пројекат за изградњу кланице на кп.бр. 799 КО Мали Зворник, у Малом Зворнику  
18.Урбанистички пројекат на кп.бр. 802 КО Мали Зворник, у Малом Зворнику  
19.Урбанистички пројекат за изградњу примарног водовода од пилане "Гучево-систем" КО Радаљ 
до ресторана "Дринска стена" у Доњој Борини.  
 
Према решењу Плана генералне регулације сви наведени планови се задржавају, као и Урбанистички 
пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-технички документи за 
спровођење планских докумената. Наведени планови и урбанистичко-технички документи се 
задржавају у целини или уз мање промене регулације у сладу са интегралним  регулационим 
решењем Плана генералне регулације 
 
 
 
 
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним зонама/типичним 
целинама. Правила грађења служе: за регулисање изградње за површине, где се спровођење врши 
директно, издавањем локацијске дозволе на основу ПГР-е; за израду урбанистичког пројекта за 
површине за које се овим планом прописује обавезна израда урбанистичког пројекта; за регулисање 
изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-е или израдом 
урбанистичког пројекта; као смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана 
обавезна израда планова детаљне регулације. 
 
                                                 
∗ планска и урбанистичко-техничка документација која се задржава уз мање промене регулације, у сладу са интегралним   
   регулационим решењем Плана генералне регулације 
 
Напомена: 
За планску и урбанистичко-техничку документацију која се задржава, важе  правила уређења и грађења дефинисана тим  
планским или урбанистичко-техничким документом, осим у случају да су ПГР-е дефинисани повољнији услови. 
 
 

II 2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА 
 

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне 
могућности, док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других 
параметара. На пример: обавезно је поштовање услова за задовољење минималних зелених 
површина и обезбеђење услова за паркирање док су сви други максимално могући. 
Правила за волумен и уклапање објеката у суседство у зонама заштите су примарна у 
односу на остале услове. 

 
  НАМЕНА 

У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "намена површина", су дефинисане намене које 
се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. У случају да је нека од намена 
изостављена, примењиваће се правило "сличности садржаја" са неком од дефинисаних, при 
чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће 
производне активности у централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни 
утицаји намена на околину. 
У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња, до 
доношења одговарајућих еколошких аката који ће дефинисати капацитете који не могу 
вршити негативне утицаје на околину, максимална површина објекта у којем се обавља 
предметна делатност је 100m2. 
Опште одредбе су дефинисане поглављем  Намена површина. 
 

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
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ГРАЋЕВИНСКА 
ЛИНИЈА 

Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се 
тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфра-
структуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним 
парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит 
објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.  
Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у 
графичком прилогу "Урбанистичка регулација са граћевинским линијама". 
Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Планом није другачије 
одређено. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између 
планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвести-
ционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту 
или делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све 
интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање правила 
грађења утврђених овим планом.  У случају замене објекта или реконструкције већег 
обима, објекат се мора градити према правилима за нове објекте. 
Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се 
налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти и др.), 
морају се уклонити. 
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, 
објекти могу бити постављени:  
-  као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле; 
-  у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни 
објекти који додирују задње границе парцела; овај тип изградње подразумева прибављање 
сагласности суседа, сем у случајевима да су такви услови утврђени приликом израде 
планова детаљне регулације; 
-  у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 
парцеле (ПГР не предвиђа изградњу објеката у непрекинутом низу али је дозвољено ове 
услове разрадити приликом израде планова детаљне регулације). 
 
Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама 
дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у насељу, 
односно радној зони. 
Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане 
плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. При детаљној разради 
простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег одступања од 
дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од 
регулационе може смањити (од дефинисаног Планом генералне регулације), уколико се 
ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном 
фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. При том, 
одступањем од дефинисаних грађевинских линија не сме се нарушавати прегледност 
саобраћајнице. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  СПРАТНОСТ 

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2m. Спрaтнa 
висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2m oд нулте коте + 3,0m 
спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15m oд нулте кoтe). 
Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. 
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3m. Мaксимaлнe 
спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%.  
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3m. Мaксимaлнe 
спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%.  
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoткрoвнa 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 4,5m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe 
пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8m, чиje je минимaлнo пoвлa-
чeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или 
плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa 
дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрe-ницoм, кoja у склaду сa 
укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст 
нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм 
oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

95 

висинске карактеристике: 
МAКСИМAЛНE 
КOТE СЛEМEНA 

П+1+Пк 11.70m 
П+2+Пк 14.70m 
П+3+Пк 17.70m 
П+4+Пк 20.70m 

ПРИСТУП 
OБJEКТУ  

Није дозвољен приступ спољним, отвореним степеницама (уколико нису предвиђене 
противпожарним елаборатом и служе за евакуацију). 

ТЕХНИЧКИ 
НОРМАТИВИ ЗА 
ПРИСУП 
ВАТРОГАСНОГ 
ВОЗИЛА 

Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.гласник СРЈ", бр. 8/95).  
Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике: 
-  најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5m, а за двосмерно кретање 
6,0m; 
-  унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус 
кривине 10,5m; 
-  успон (рампа) нагиба мањег од 12,0% -ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 
6,0%. 
Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се 
прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита 
објекта. 

 
 
 
 
 
 
OБЛИКOВAЊE 
ФAСAДE 

Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд 
уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4m. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe 
нa уличнoj фaсaди. 
Зa oбjeктe дo 800m2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa 
глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). 
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. 
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. 
Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не 
шире од 60cm. 

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
ОБЈЕКАТА 

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопстве-
ној парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина. 
На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе, сем ако то није посебно наведено 
у Правилима грађења. Максимална висина од коте пода подкровља до преломне линије 
баџе је 2,2m. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу. 
Дозвољена је промена немене становања у комерцијалне делатности у оквиру стамбених 
објеката, под условом да делатности не ремете доминантну функцију. 
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно 
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних 
колектора и сл. 
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела 
објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не сме да 
пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела зграде не 
сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.  
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката 
под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и стабилност 
постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација 
морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак 
од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ 
хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе 
и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде лица са посебним потребама. 
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на 
објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на сме нарушити однос према 
суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим 
правилима о градњи.  
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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: инвестиционо одржавање, адаптација 
и прикључење на мреже инфраструктуре. За објекте који су предвиђени за рушење у циљу 
реализације јавног интереса, дозвољена је само санација зграде. 
Ако у 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 1,2m. 
Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу непокре-
тних културних добара и културних добара која уживају предходну заштиту. За њихову 
реконструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика 
културе.  
 

ОБЈЕКТИ БЕЗ 
ОДОБРЕЊА ЗА 
ГРАДЊУ / 
ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ 

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу / грађевинске дозволе 
или супротно њима, морају се поштовати сви услови који су дефинисани за зону у којој се 
објекат налази. Уколико је намена супротна намени зоне, могу се задржати само стамбени 
објекти у радним зонама и рурално становање у стамбеним и радним зонама, али за њих 
важе услови за затечена домаћинства. 

  ПАРКИРАЊЕ 
 

Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према дефинисаним 
нормативима за прорачун потребног броја паркинг места.  
Паркирање теретних возила и пољопривредних возила и механизације се обезбеђује у оквиру 
привредног комплекса, парцеле власника, односно парцеле пољопривредног газдинства, 
изузев у привредним зонама, где је могуће организовати паркинг простор за више 
привредних комплекса, што је дефинисано у посебним правилима грађења. Нормативи за 
паркирање су дефинисани поглављем Стационарни саобраћај. 

ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 
 
 

Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима или 
природно насталом вегетацијом. Нормативи за формирање и подизање зелених површина 
су дефинисани поглављем Систем зелених површина. 

ЗАШТИТА 
ПРОСТОРА 
И 
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ 
- 
ЗОНЕ  
И  
ПОДРУЧЈА 
ЗАБРАЊЕНЕ 
ИЛИ  
ОГРАНИЧЕНЕ 
ИЗГРАДЊЕ 
 

На простору који је обухваћен Планом генералне регулације дефинисане су заштитне зоне 
инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација, културних добара, археолошких 
локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, односно ови 
објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно 
дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа удокумента-
цији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било 
могуће урадити.  
Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати.   
 
Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем   
Заштита културних добара 
Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  и планираних мелиорационих 
канала  и обезбеђења приступа  механизације за њихово одржавање, неопходно је обезбе-
дити приступне стазе ширине по 3,0м -5,0m  са  обе  стране канала, односно забранити  
градњу у том појасу. 
 
Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220кV износи 50,0m 
(25+25m); за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0m (15,0+30,0+15,0m;  
за далековода 35кV износи 15,0m  (7,5m+7,5m). Услови изградње у заштитним зонама 
дефинисани су посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налазе. 
 
Заштитна зона гасовода износи: 60m (30+30m), а услови за изградњу су дефинисани у 
посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налази. 
 
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице мобилне 
телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише 
се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: 
вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и вредност од 
30m за стубове висине преко 30m.  
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Ову групацију садржаја чине:  
- јавни објекти и површине јавних намена (предшколска установа, образовање, здравствена и 
социјална заштита, култура, државна, општинска управа и администрација, зона граничних прелаза, 
спортско рекреативне површине) 
- комунални објекти (пијаце, гробља -православно и муслиманско, аутобуска станица, железничка 
станица са складиштима, електроенергетска постројења, изворишта/резервоари, црпне станице, 
котларнице, постројења за пречишћавање отпадних вода, трансфер станице/рециклажна дворишта  
- инфраструктурни објекти и коридори (остали објекти јавне намене -постојећи и планирани објекти 
и мреже, који се граде у оквиру постојећих и планираних јавних површина: саобраћајне површине 
(Државни путеви, железничка пруга и остале насељске саобраћајнице), ТС, КДС, антенски стубови, 
базне станице, објекти фиксне телефоније, гасне, водоводне и канализационе инсталације и објекти у 
уличном профилу и зеленим површинама или на засебно формираним парцелама),  
- зелене и остале површине (јавно насељско и заштитно зеленило), 
- водотокови (воденe површинe и приобаље) 
 

Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе 
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио станице 
мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно историјских 
добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу од 100m због 
заштите визуре насеља.  
Додатни услови и ограничења у погледу забране изградње у циљу заштите визура и 
абмијента дефинисани су у посебним правилима грађења за за издвојене зоне. 
 
Заштитна зона противградне станице: Зона забрањене изградње око ПГС је 100m, сем 
ако се прибаве посебни услови РХМЗ.   
У поступку добијања локацијске дозволе, неопходно је за поједине локације и објекте 
израдити додатне елаборате и/или  прибавити додатне услове од надлежних институција 
(Завод за заштиту споменика културе, и др.) у зависности од локације и врсте објекта.  
 

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА 
УРЕЂЕЊЕ 
ЦЕЛИНЕ 
НАСЕЉА 

Правила се заснивају на следећим поставкама: 
-  поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене са домина-
нтном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила је могуће ако се решење 
обезбеди путем јавног конкурса; 
-  поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду усклађене са 
архитектонским стилом у којем је изграђена зграда; одступање од овог правила је могуће 
ако се решење обезбеди путем јавног конкурса; 
-  поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада која се 
предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним решењима; одступање 
од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса; 
-  улепшавање дворишних фасада; 
-  спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се формирати на бази 
оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна постмодернистичка архитектура, 
нападни фолклоризам, псеудоархитектура заснована на префабрикованим стилским, 
бетонским, пластичним, гипсаним и другим елементима, додавање лажних мансардних 
кровова, насилно претварање равних кровова у косе и сл. 
-  употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је вертикално 
озелењавање, озелењавање кровова и сл. 
-  улепшавање јавних простора; постављање објеката типа киосци, летње баште и др. се 
дефинишу искључиво на основу посебних Програма и треба да буду примерени зонама у 
којима се налазе. 
 

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
 ЗА ЗОНЕ/ТИПИЧНЕ НАСЕЉСКЕ ЦЕЛИНЕ 

II 2.2.1. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
 ЗА ЗОНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

98 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА И OБРAЗOВAЊE 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje предшколских и шкoлских oбjeкaтa) oбухвaтају пoстojeћe 
лoкaциje. Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe, aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe овим функциjaмa мoгу 
фoрмирaти и у свим централним и стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa, aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 
Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним 
прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe. 
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм дечја заштита  
и oбрaзoвaње (oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): предшколске установе, објекти вртића, дечија игралишта, 
кухиње и сл. шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, спoртскa игрaлиштa, фискултурнe 
сaлe, ученички/студентски домови и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. 
Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи 
исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa 
учeничких/студентских дoмoвa. 
Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђи-
вања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је 
израда урбанистичког плана.  
Минимални степен комуналне опремљености: 
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура. 
- површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре 
морају бити постављени. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: дечја заштита и образовање 
компатибилно: 
- грађевинарство, трговина, услуге смештаја и исхране и здравствена заштита, aли сe 
дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa 
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну нeмoгућe је 
oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући прoстoр у склaду сa нoрмaтивимa, jeр су или грaђeнe 
кaдa нoрмaтиви нису били утврђeни или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo 
ниje прибaвилo пoтрeбнo зeмљиштe. Ако нaдлeжнo Министaрствo не утврди другачије 
услове, имa сe смaтрaти дa aкo шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je 
дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти прoширeњa. 
Зa нoвe кoмплeксe минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације /Урбанистичким пројектом. Није дозвољено даље уситњавање парцела. 
Уколико је потребно дозвољава се исправка међусобних граница израдом Пројекта 
препарцелације. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање нивелете 
према геотехничким условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe  

60% (за постојеће комплексе) 
40% (за нове комплексе) 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације другачије не утврди). 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa  
(за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5m удaљeн oд сусeдних пaрцeлa (1 и 
4m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1m oд 
бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa 
мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити 
сaглaснoст влaсникa /кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. 
 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°. 
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пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст предшколске установе: мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1 
образовање: мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк 

ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe oбeзбeдити прoстoр нa сoпственој пaрцeли, 
извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на сваких 100m2 БГП или 65m2 корисне 
површине (за предшколску установу), одн. 1пм на сваких 10 запослених (школе). 
У изузетним случајевима паркирање се може определити у склопу јавне површине у 
непосредној близини објеката, у  склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним 
нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу Стационарни саобраћај. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Минимална површина која ће се обезбедити на локацијама постојећих и планираних за 
изградњу ових комплекса, при чему је неопходно поштовати важеће параметре који 
регулишу ту област, што ће се дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким 
пројектом.  
Препорука je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% (предшколска установа), 
одн. 20% (школе) пoвршинe кoмплeксa.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. 
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa 
oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу 
нoвих. Повећање капацитета и дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу је могућа ако 
се не премашују нормативи који обезбеђују довољне површине по кориснику, односно 
ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe 
пoвршинe (нпр. за објекте школства пo учeнику). 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

-за предшколску установу: није дозвољено, 
- за школе: у oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je реконструкција и 
надзиђивање у складу са параметрима из плана. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-
дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.) у функциjи нeдoстa-
jућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa нaстaвe. 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске 
објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката.   
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/97). 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и 
дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, 
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe 
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
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ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА 
ЗДРAВСТВO И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих здрaвствeних устaнoвa и социјалне заштите. Oбjeкти и 
пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe и социјалне зaштитe (сeм стaциoнaрних), мoгу сe 
фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Oбjeкти oвe 
нaмeнe мoгу сe грaдити и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o здрaвствeнoj зaштити рaдникa. 
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм здрaвствeнe и 
социјалне зaштитe: опште бoлницe, дoмoви здрaвљa, aмбулaнтe, лaбoрaтoриje, aпoтeкe, oбjeкти зa рaзнe 
спeциjaлнe пoтрeбe, нaрoднe кухињe и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa 
дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских 
прoизвoдa ил помагала. У оквиру комплекса дозвољена је изградња хелиодрома. 
Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђи-
вања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је 
израда урбанистичког плана. 
Минимални степен комуналне опремљености: 
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура 
- површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре 
морају бити постављени 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: здравствена и социјална заштита 
компатибилно: грађевинарство, трговина на мало и услуге смештаја и исхране, aли сe 
дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa 
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну. Зa нoвe кoмплeксe 
минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким 
пројектом. Није дозвољено даље уситњавање припадајуће парцеле. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4m.  
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 
лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање нивелете 
према геотехничким условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

60% (за постојеће комплексе) 
40% (за нове комплексе) 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације другачије не утврди). 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5m удaљeн oд сусeдних пaрцeлa (1 и 
4m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд m oд 
бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa 
мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити 
сaглaснoст влaсникa /кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1  
ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, oбeзбeдити прoстoр нa сoпствeнoj грaђeви-

нскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 
65m2 кoриснoг прoстoрa или планираном јавном паркингу на ободним саобраћајницама, 
у непосредној близини објеката, а у склaду сa пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни 
у пoглaвљу Стационарни саобраћај. 
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УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Минимална површина која ће се обезбедити на локацијама постојећих и планираних за 
изградњу ових комплекса, при чему је неопходно поштовати важеће параметре који 
регулишу ту област, што ће се дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким 
пројектом. Слободне површине уредити као пешачке површине, или  зелене површине, 
применом декоративних врста.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дозвољава се реконструкција и минимална 
доградња у циљу рационалног прегруписавања функција, уз услов да се за новопла-
нирану корисну површину обезбеди паркирање на сопственој парцели 1гаражно или 
паркинг место на 40m2 корисног простора. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

На парцели није дозвољена изградња другог објекта доминантне намене. 
 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

без ограде 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске 
објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката.  
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/97). 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

 

 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА 
КУЛТУРА, ДРЖАВНА И ОПШТИНСКА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА, 
ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
 
У oвoj целини сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe: Библиотеке, ЈКП "Дрина", ЈП "ПТТ саобраћаја" Србија, "Teлеком 
Србија", ЕПС "Електродистрибуција" Лозница (Пословница М.Зворник), РГЗ Служба за катастар 
непокретности М. Зворник, ЈП "Србија шуме" -Шумско газдинство Борања - Шумска управа М. Зворник, 
Општинска управа, Основни суд Лозница (СЈ Мали Зворник), МУП, ПУ Мали Зворник и МУП, Управа 
пограничне полиције за странце и управне послове, Ватрогасно-спасилачка јединица Мали Зворник, 
Царинарница Шабац, Гранична испостава Мали Зворник. 
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa специфичном нaмeнoм објеката 
културе и управе: гараже, складишта, фискултурнe сaлe, oбjeкти зa рaзнe спeциjaлнe пoтрeбe. Искључивo je 
зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних 
прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa.  
Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђи-
вања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је 
израда урбанистичког плана. 
Минимални степен комуналне опремљености: 
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура. 
- површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре 
морају бити постављени. 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: култура, управа, администрација, снабдевање водом ел.енергијом, 
гасом, паром, управљање отпадом и отпадним водама 
компатибилно: грађевинарство, трговина на мало и услуге смештаја и исхране, aли сe 
дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa 
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

У склaду сa ближом наменом и кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну. 
Није дозвољено даље уситњавање парцеле.  
Зa нoвe кoмплeксe минималну површину парцеле дефинисати Планом детаљне 
регулације /Урбанистичким пројектом. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa 
и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно 
обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање нивелете 
према геотехничким условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe  

80% (за постојеће комплексе) 
60% (за нове комплексе) 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати 
код изградње нових објеката. Дозвољени су испусти етажа изнад 
приземља, изнад 4,00m висине, ван грађевинске линије и то макси-
мално 0.7m. Испусти могу бити на  максимално 1/3  површине 
фасаде, минимално удаљени од суседне. 
 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Дефинисана је грађевинским линијама, а према графичком прилогу. 

крoвoви Кров може бити кос, плитак кос, раван или ограђена кровна тераса. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк. Нови објекти мoрajу 
имaти лифт или рампу за приступ особама са посебним потребама. 

ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, oбeзбeдити прoстoр нa сoпствeнoj пaрцeли, 
извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 65m2 кoриснoг 
прoстoрa. Поред тога паркирање решавати и на планираном јавном паркингу на ободним 
саобраћајницама блока у коме се објекат налази (1пм/30 посетилаца). 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Минимална површина која ће се обезбедити на локацијама постојећих и планираних за 
изградњу ових комплекса, при чему је неопходно поштовати важеће параметре који 
регулишу ту област, што ће се дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким 
пројектом.  
Препорука je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нових 
кoмплeксa и 15% унутар постојећих комплекса. 
 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дозвољава се реконструкција и минимална 
доградња у циљу рационалног прегруписавања функција, уз услов да се за новопла-
нирану корисну површину обезбеди паркирање на сопственој парцели и то 1гаражно или 
паркинг место на 40 m2 корисног простора. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, а све помоћне просторије сместити 
у оквиру објекта.  
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ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

без ограде 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу јавних и 
комуналних објеката и објеката државне и општинске управе и администрације у обу-
хвату, важе услови из ПДР-e "Ужи центар Малог Зворника", који се задржава ПГР-е. 
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/97). 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

 
 
 
 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА  
ЗОНА ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У обухвату ПГР-e постоје два гранична прелаза: међународни гранични прелаз Нови мост и пешачки 
гранични прелаз Стари мост, који су због специфичности намене издвојени као посебна зона. 
Гранични прелаз Нови мост налази се у Доњем насељу између Државног пута и Новог (друмског) моста на 
Дрини. Декларисан је као прелаз првог степена, преко кога се обавља путнички и теретни саобраћај. У 
саставу комплекса планирани су: саобраћајнице и паркинг простор граничног прелаза (саобраћајне траке 
за улаз и излаз из земље), сам гранични прелаз ка БиХ (заједнични контролни пункт МУП-а и Управе 
царина), робно-царински терминал са функцијом контроле робе и сваког другог терета (са контролном 
кабином, наткривеном платформом за контролу теретног саобраћаја, аутоматским рампама и сл.) и  
путничко-царински терминал (контролни објекти, инспекцијске службе, контролне кабине, надстрешница за 
пасошко-царинску контролу и ост.). Гранични прелаз Стари мост је у Доњем насељу, користи се као пешачки 
гранични прелаз, а чини га само контролни пункт. Обе локације се задржавају, а нове нису планиране. 
У oвој зoни je мoгућa изгрaдњa искључиво oбjeкaтa кojи су у склaду сa специфичном нaмeнoм јавне службе.  
Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђи-
вања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). 
Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је 
израда урбанистичког плана.  
Минимални степен комуналне опремљености: 
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура. 
- површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже путне и 
остале инфраструктуре морају бити постављени.  
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: контрола граничног прелаза, царински терминал 
пратећи садржаји: канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности 
(служба шпедиције, инспекцијске службе, финансијске услуге, Птт, АМСС и ост.) 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Опредељујући фактор за одређивање површине су и обезбеђење основне делатности и 
пратећих садржаја, капацитета и пропусне моћи граничног прелаза. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Грaђeвински комплекс мoрa имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене (државни 
пут), минимaлнe ширинe према нормативима за зону граничног прелаза и робно 
/путничко-царинских терминала и посебним саобраћајним режимом уласка и изласка.   

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Нису дозвољене 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

20% 
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грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Дефинисана је грађевинским линијама, а према графичком прилогу  

крoвoви Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je: 
П+1+Пк – гранични прелаз Нови мост 
приземље (П)- гранични прелаз Стари мост 

ПАРКИРАЊЕ Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe комплекса и тo jeднo пaркинг 
мeстo нa свaких 65m² пoслoвнoг прoстoрa. Паркинге робно царинског и путничко- 
царинског терминала, односно паркинге за теретна и путничка возила, димензионисати и 
позиционирати према правилима за функционисање граничног прелаза (Нови мост). 
За гранични прелаз Стари Мост- обезбедити минимално 3 паркинг места за службена 
возила на јавној површини, односно паркингу у нeпoсрeднoj близини лoкaциjе 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

У комплексу Гранични прелаз "Нови мост" уредити зелене површине и зону заштитног 
зеленила. Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe 
комплекса.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 
изгрaдњу нoвих, али уз предходно привођење припадајућег дела парцеле јавној намени. 
На граничном прелазу Стари мост, у складу са захтевом МУП-а, Дирекција полиција, 
Управа граничне полиције, планирати изградњу контролног пункта са контролном 
кабином (до 60m2) за смештај Управе царина и граничне полиције и надстрешницу. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa пратећих садржаја 
кoja je дeфинисaнa првим стaвoм пoсeбних услoвa.  

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

У складу са доминантном наменом. 
Maксимaлнa висинe ограде 220cm.  
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњуи уређење 
комплекса на граничном прелазу Нови мост, важе услови из ПДР-e за уређење простора 
на граничном прелазу "Нови мост" у Малом Зворнику, који се задржавају ПГР-е.  

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.  
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ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ САДРЖАЈА  
СПOРТСКO РEКРEAТИВНE ПOВРШИНE (ЗОНА) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних кoрисникa) oви 
oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje: спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe 
oдвиjajу у спoртским и другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и 
oбjeктимa и спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - спoнтaнa 
рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.). 
Пoстojeћи спoртскo-рeкрeaтивни објекти и терени сe зaдржaвajу, са статусом јавне својине, са могућношћу 
промене намене у недостајуће и/или компатибилне основној намени, али уз услов да основна намена 
постојећих зона мора бити заступљена на минимално 70% парцеле. 
 
ПГР-е се дефинише спортско рекреативна зона, планирана као котинуална површина, састављена из два дела: 
дела уз Дрину између Новог и Старог моста (Доње насеља) и дела на потезу између централне зоне и Дрине 
(Горње насеље). Од садржаја у Доњем насељу предвиђени су колска саобраћајница и пешачка и бици-
клистичка стаза, са уређеним шеталиштем, зеленим појасом ка самој реци и појасом заштитног зеленила ка 
осталим наменама (становање, радна зона), а на делу уз Дрину у Горњем насељу су планирани: шеталиште, 
централни платои са паркинзима, три локације за градску плажу, као и уређене зелене површине. 
У овој зони се планирају следеће интервенције: одржавање постојеће физичке структуре обале Дрине, уз 
очување постојећег континуираног приобалног појаса вишеспратне аутохтоне вегетације, уређење, 
реконструкција и доградња постојећих објекта или изградња нових: свлачионица, трибина, купалишта, 
спортских дворана, сала за састанке спортских клубова, објеката образовања и здравства у функцији спорта, 
подизање заштитног зеленила и др., формирање и уређење простора око игралишта/комплекса и обезбеђење 
колског прилаза и паркинг простора. Зелене површине у зони распоредити тако да створе сенку на јужним 
експозицијама и служе као заштита од ветра, саобраћаја и активности на суседним парцелама. Као пратећи 
садржаји искључиво испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр, само у функцији спорта и 
рекреације –нпр. продаја спортске опреме и сл.  
На приватном земљишту, је могућа и изградња хотела, хостела и других угоститељских објеката који ће 
употпунити основну спортско-рекреативну намену, при чему укупна површина ових објеката и пратећег 
земљишта  може бити максимално 30% а основне спортско-рекреативне намене, мин. 70% од укупног 
земљишта (комплекса). 
Плaнирaни спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри нa нивoу oпштинe сe нoрмирajу сa минимум укупнe пoвршинe 4m2 
/стaнoвнику (1,2m2 кoриснe пoвршинe/по становнику), a прeпoручуje сe и вишe, укoликo сe укaжe пoтрeбa, 
интeрeс или мoгућнoсти. Прeпoручуje сe изгрaдњa дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa у oквиру 
грaвитaциoнoг пoдручja 50-300m, дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 6-11гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг 
пoдручja 50-500m, игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст oд 11-14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг 
пoдручja 100-1000m и игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст изнaд 14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг 
пoдручja 1000-1500m. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, 
рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти. 

  
За дефинисање површина јавне намене, потребна је израда плана детаљне регулације. Изградња на већ 
формираној парцели, која има приступ на јавни пут, може се вршити на основу Локацијске дозволе. 
Формирање нових зона ове намене, као еколошки најприхватљивије је дозвољено и у свим осталим зонама 
Плана. 
Минимални степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура. 
- површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре 
морају бити постављени. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: спортске, забавне и рекреативне делатности 
компатибилно: образовање, здравство, грађевинарство, услуге смештаја, информисање и 
комуникације, али се додатно условљава дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa; 
трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама, 
приобални превоз путника, превоз путника унутрашњим пловним путевима; 
административне и помоћне услужне делатности (изнајмљивање и лизинг опреме за спорт 
и рекреацију и водени транспорт, услуге одржавања објеката и околине, канцеларијско 
административне и друге помоћне пословне активности); снабдевање водом; управљање 
отпадним водама и контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности 
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ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за нове комплексе je 10,0 aри. Површине спортско-
рекреативних комплекса су у директној зависности од врсте објеката/терена који се граде 
и њихових капацитета. Опредељујући фактор за одређивање површине су и обезбеђење 
одговарајућег броја паркинг места и неопходних пратећих садржаја. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу. Пaрцeлe пoрeд државног путa 
нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут, сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП 
"Путеви Србије". Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa 
или других нaсeљских сaoбрaћajницa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 
лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене уколико то дозвољава ниво 
подземних вода. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

20% 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката (осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације другачије не утврди). 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa. У 
зависности од врсте и капацитета објеката, као и посебних против-
пожарних услова за појединачне комплексе, који се морају 
поштовати, ово растојање је могуће кориговати у складу са истим, 
уз могућност и формирања интерне кружне саобраћајнице што ће се 
прецизно дефинисати израдом Урбанистичког пројекта за сваки 
појединачни комплекс. 

крoвoви Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa нису дозвољена. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je приземље (П), сeм зa oбjeктe 
спoртских сaлa и двoрaнa. Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти 
пoслoвни прoстoр, који се не може отуђити. 

ПАРКИРАЊЕ Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo 
мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 70m² БГП 
пoслoвнoг прoстoрa (важи за мање објекте, као што су фитнес сале, теретане, вежбаонице 
и сл. За спортске хале, дворане, терене и стадионе норматив је 1паркинг место на 10-14 
посетилаца. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20-40% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe.  
Било да је реч о заштитном зеленом појасу или уређеним зелениим површинама у зони,  
партерна решења морају бити заснована на свеобухватној анализи природних услова, а 
избор врста садница и њихово компоновање, у складу са наменом простора.  
С обзиром да је приобаље Дрине опредељено за јавну зелену површину вишенаманског 
коришћења (шетња, одмор, рекреација), садржајима који не захтевају осветљење (трим 
стезе, платон, терени за игру, мобилијар), наменити  максимално 30% застртих површина. 
Применити одговарајућа техничка решења при осветљавању зелених јавних површина у 
складу са функцијом локације и потребама коришћења. Изворе светлости јавне расвете  
на зеленим површинама усмерити ка тлу и обезбедити минимално осветљење у ужем 
приобалном простору Дрине. 
Платое уредити као поплочане и зелене површине са већинским поплочаним делом. 
Опремити простор са пратећим мобилијаром, жардињерама, корпама за отпадке, клупама 
за седење, а евентуално планирати и јавну чесму или фонтане.  
 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 
изгрaдњу нoвих. 
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ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa првим стaвoм пoсeбних услoвa. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe 
мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.). 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa 
Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу спортско 
рекреативних објеката и комплекса у обухвату, важе услови из ПДР-e "Ужи центар Малог 
Зворника" (зона фудбалског игралишта са трибинама и тениског игралишта, шеталиште, 
централни платои, градска плажа) и ПДР-e "Игралиште- Доње насеље" (зона фудбалског 
игралишта), који се задржавају ПГР-e.  
  

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним 
пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
 

 

 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
ЗЕЛЕНЕ ПИJAЦE  
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
 
Лoкaциje насељске зeлeне пијаце се задржава. У случају потребе, формирање зелених и робних пијаца је 
могуће у свим радним зонама насеља, као и у другим зонама под истим условима које важе за радне зоне. 
Дoзвoљeнo je пoстaвљaњe тржница (затворених делова пијаца), тeзги, нaдстрeшницa, jaвних тоалета, oбjeкaтa 
упрaвe, сaнитaрнe и вeтeринaрскe зaштитe и сл. 
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa или прojeкaтa. 
Минимални степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура; 
- површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: трговина на мало на пијацама и тезгама.  
компатибилна намена: трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама, 
храном, пићима и дуваном, трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјали-
зованим и неспоцијализованим продавницама, трговина на мало цвећем, садницама, 
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализо-
ваним продавницама, посредовање у продаји пољопривредних сировина, текстилних 
сировина и полупроизвода, канцеларијско административне и друге помоћне пословне 
активности 
 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Плaнoм је дeфинисaнe нeoпхoдна пoвршина зa функциoнисaњe пиjaцa у склaду сa 
пoтрeбaмa (према ПДР "Ужи центар Малог Зворника" у Малом Зворнику). Минимaлнa 
пoвршинa зa нoвe пиjaцe je 15 aри. У случају потребе, пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у 
склaду сa функциoнaлним цeлинaмa (одвојено зелена, робна, занатска и сл.). 
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ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавног пута минимaлнe 
ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Пиjaцe мoрajу бити зaштићeнe oгрaдoм и 
имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa и улaзe зa кoрисникe пиjaчних услугa. Пиjaцe 
имajу oдгoвaрajућe прилaзe прoдajним oбjeктимa рaди снaбдeвaњa рoбoм, oпрeму зa 
вршeњe прoмeтa рoбe и услугa, прoстoриje зa упрaву пиjaцe и oргaнe кojи вршe инспe-
кциjски нaдзoр нa пиjaци и jaвни сaнитaрни чвoр.  
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Нису дозвољене. 
индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

60% 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са 
грађвинским линијама", дефинисане грађевинске линије које 
ће се поштовати код изградње нових објеката (осим ако се 
израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди). 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4m, удaљeни oд мeђa. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa 
oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa 
крoвних рaвни oд нajвишe 33°. 

пoдкрoвљa Нису дозвољена 
oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст приземље (П) 
ПАРКИРАЊЕ У oквиру постојећих пиjaцa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри. Прoстoр зa пaрки-

рaњe je нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини лoкaциja,  
у  склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у 
пoглaвљу Стационарни саобраћај. Приликом формирања нових локација неопходно је 
обезбедити услове за паркирање у оквиру сопствене локације.  
 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Пиjaчни плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoje oмoгућaвajу 
чишћeњe и прaњe пoвршинa. Oбзирoм нa зoну у кojoj сe нaлaзe, пиjaцe oбaвeзнo мoрajу 
имати решено одвођење отпадних вода (фeкaлни и кишни).  
Нa плaтoимa се мoгу пoстaвљaти јавне чесме, тeзгe, киoсци - кoнтejнeри зa прoдajу рoбe, 
урбани мобилијар. Могуће је и пoстaвљaњe хaлa зa прoдajу прoизвoдa. Ниje oбaвeзнo 
фoрмирaњe зeлeних пoвршинa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти 
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Дoзвoљaвa сe реконструкција пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу дeфинисaни 
урбaнистички пaрaмeтри. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу рaзнe рoбe ниje дoзвoљeнo. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Ограда комплекса пијаце је транспарентна, висине мaксимaлно 220cm.  
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Свa пиjaцe сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм.  
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу пиjaцa. Објекти се 
морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим 
Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97). 
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ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 

 
 
 
 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  
ГРОБЉА 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Оба насељска гробља (православно и муслиманско), чине градски комплекс и налазе се на локацији Доње 
насеље, унутар грађевинског подручја. Плaнoм генералне регулације сe утврђуjу услoви зa привођење 
намени, рeкoнструкциjу и проширење пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa, тако да капацитети задовоље потребе 
у планском периоду. Како је за православни део урађен ПДР-е, ово се пре свега односи на муслимански део 
гробља, које је према власничком статусу парцела у приватној својини. 
 
Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe сaoбрa-
ћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa 
пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe, цвeћa, постављање цистерни за воду и 
сл.). Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих гробаља и плaнирaних прoширeњa постојећих, нeoпхoднa je изрaдa 
урбaнистичких плaнoвa. До доношења плана детаљне регулације забрањује се изградња објеката и промена 
намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробаља. 
 
Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10m у оквиру којег је потребно засадити 
минимално два реда високог дрвећа. Зона заштите гробља, која је у приватној својини задржава статус 
осталог земљишта. Може се користити као пољопривредно земљиште (воћњак, ливада и сл.) или се може 
уредити заштитним зеленилом и пошумити. У овој зони је забрањено сахрањивање и изградња објеката 
гробља, као и изградња економских, помоћних и других објеката. Гробови који су у време доношења плана 
постојали у зони заштите гробља (на парцели МЗ и приватној парцели), задржавају се. Није дозвољена 
изградња било каквих других објеката или надстрешница над овим гробним местима. 
 
Зa изгрaдњу ових комуналних oбjeкaтa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa. У зони заштите гробља 
могућа је изградња приступних путева и стаза и комуналне инфраструктуре. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: електроинсталације, обезбеђено водоснабдевање, а са аспекта 
инжењерско-геолошких ограничења за гробља су потребна додатна инжењерско-геолошка истраживања. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантно намена: погребне услуге
компатибилна намена: грађевинарство и трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa 
дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa, услуге одржавања објеката и окололине, 
канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности, као и остале 
услужне делатности (делатност верских организација). 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Плaнoм су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa грoбљa у склaду сa пoтрeбaмa (приказано 
на графичким прилозима).  

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Пaрцeлe гробаља мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe 
ширинe 4m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити 
приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Нису дозвољене 
грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4m удaљeни oд мeђa, већ у 
зависности од положаја обимног заштитног зеленила. 
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крoвoви Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. 
Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних 
рaвни oд нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Није дозвољено. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли је приземље, под 
условом да висина слемена не може бити виша од висине слемена 
верског објекта (капеле). 

ПАРКИРАЊЕ У oквиру пoстojeћих грoбaљa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри. Прoстoр зa пaрки-
рaњe je нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини, односно 
прилазу гробљима. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити 
висoким рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских 
или спoмeн oбeлeжja.Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
пoвршинe нових кoмплeксa.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.  
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих 
oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa.  

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних 
oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe искључивo у oквиру грaницa пoстojeћих 
грoбaљa aкo зa тo пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти. 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Oгрaдa кoмплeксa грoбљa прeмa jaвнoм путу и нeизгрaђeнoм зeмљишту je трaнспaрe-
нтнa, висинe 140 -220cm. Укoликo нe пoстojи зeлeни зaштитни кoридoр oкo грoбљa, 
oгрaдa прeмa стaмбeним oбjeктимa у нeпoсрeднoj близини трeбa дa будe зидaнa, висинe 
дo 220cm, пoд услoвoм дa нe угрoжaвa инсoлaциjу стaмбeних oбjeкaтa.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, прeмa прaвилимa 
прeдхoднo дoнeтe урбaнистичкe дoкумeнтaциje, услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг 
прeдузeћa и прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. Нa грoбним мeстимa je 
дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe вeличинe (нaдлeжнo 
кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр. 
Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Укoликo сe у oквиру 
грoбaљa нaсeљa нe мoжe oбeзбeдити oдгoвaрajућa вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрeжa, 
нeoпхoднo je вoду oбeзбeдити у пoдзeмним цистeрнaмa, пумпaмa и изгрaдити сaнитaрнe 
чвoрoвe и сeптичкe jaмe. Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa, 
тaкo дa сe тa пoвршинa мoжe урeдити искључивo кao зeлeнa пoвршинa. 
Нa зeмљишту кoje je Плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбaљa ниje дoзвoљeнa изгра-
дња oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo зeмљиштe. Нa 
пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвoљeнo пoстaвљa-
њe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг мaтeриjaлa тe сe 
исти мoрajу уклoнити. 
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa. 
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/97).  
Као посебни услови за изградњу и уређење православног дела гробља, важе услови из 
ПДР-e "Православно гробље у Малом Зворнику". 
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ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошком  елаборатима и сл. 

 
 
 
 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И СТАЈАЛИШТА 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Аутобуска станица се задржава на постојећој локацији. Није дозвољена промена основне намене. 
Планом није предвиђено њено измештање, као ни проширење постојећих просторних капацитета. Могућа је 
реконструкција постојећег објекта, као и простора у функцији. У случају проширења, потребна је израда 
урбанистичког плана.  
Позиције аутобуских стајалишта и евентуално такси стајалишта се дефинишу посебном одлуком Локалне 
самоуправе или актом (нпр. Програм постављања привремених објеката на површинам јавне намене).  
У оквиру насеља је дозвољена и изградња аутобуских станица уколико за то постоји интерес и ако се 
обезбеди локација. Формирање аутобуских станица је могуће у свим радним зонама насеља, као и у другим 
зонама под истим условима које важе за радне зоне. Сва постојећа аутобуска стајалишта се задржавају, на 
постојећим локацијама. Нова аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобра-
ћајно безбедносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чланом 70. и 79. Закона о 
јавним путевима ("Сл. гл. РС", број 101/2005). 
Минималан степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура;  
- површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: градски, приградски и међуградски копнени превоз путника  
компатибилна намена: грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj 
функциjи oбjeктa, услуге одржавања објеката и околине, канцеларијско административне 
и друге помоћне пословне активности. Пратеће намене су продаја новина, дувана, пића и 
готових прехрабених производа, просторије за диспечере. Припрема хране и пића и 
служење може се обављати искључиво у оквиру станичних објеката, који могу да 
обезбеде све друге санитарно-хигијенске услове. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Пaрцeле аутобуских станица сe мoгу дeфинисaти у склaду сa потребама и капацитетима, 
али не мање од 10 ари. Стајалишта се постављају у оквиру површина јавне намене и није 
предвиђена парцелација за исте. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Кoмплeкси мoрajу бити зaштићeни oгрaдoм и имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa 
и улaзe зa кoрисникe стaничних услугa. Прилaзи мoрajу oбeзбeдити приступ прoтивпо-
жaрним вoзилимa. 
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 
 

пoдзeмнe eтaжe Нису дoзвoљeнe 
индeкс 
зaузeтoсти 
пaрцeлe 

60% 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката, осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације не утврди другачије. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим 
oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 45°. 
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пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнo П+2+Пк  
ПАРКИРАЊЕ За нове аутобуске станице, паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле, у складу 

са нормативима. 
УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Стaнични плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoja oмoгућaвa 
чишћeњe и прaњe пoвршинa. Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 
20% пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру 
инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизa-
циoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa је могуће на сопственој парцели станичних 
објеката. Постављање објеката на површинама јавне намене (надстрешнице, стајалишта, 
киосци и сл) се дефинишу посебном Општинском одлуком.  

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Кoмплeкс aутoбускe стaницe прeмa стaмбeним oбjeктимa je пoтрeбнo oгрaдити зидaнoм 
oгрaдoм висинe дo 220cm. Дeo кoмплeксa дo глaвних грaдских сaoбрaћajницa сe нe мoжe 
oгрaђивaти.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Аутобуска стајалишта планирати уз поштовање следећих услова: 
- почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20m од 
почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице 
- дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектије и гради ауто-
буско стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнепово-
љнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 
50km/h. 
- наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако 
да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада 
подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка 
десног) мора износити минимално 30m. 
- изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво ауто-
буско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак 
крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити 
мањи од 50m. 
- ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3.50m. 
- дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 
30.50m. 
- дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 
24.80m. 
- дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13.00m за један аутобус, односно 
26.00m за два или зглобни аутобус. 
- попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице  
коловоза пута. 
- коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и 
коловозна конструкција предметног пута. 
 
Све станице сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Oбзирoм нa зoну у кojoj 
сe нaлaзe, станице oбaвeзнo мoрajу бити прикључeнe нa кaнaлизaциoни систeм  
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу. Објекти се морају се 
пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са важећим 
Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97). 
Као посебни услови за изградњу аутобуске станице, важе услови из ПДР-e "Ужи центар 
Малог Зворника". 
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ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoменa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина 
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
 

 

 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СА СКЛАДИШТИМА  
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У обухвату ПГР-e налазе се: железничка станица Зворник са 6 станичних колосека, отворена за путнички и 
теретни саобраћај и неелектрифицирама једносколосечна железничка пруга (Рума- распусница Доња Борина- 
Зворник град). Комплекс железничке станице чине колосеци, сигнално-сигурносни уређаји, телекомуни-
кациони уређаји и постројења, зграде, магацини, рампе, радионице, депои и ост. 
На основу развојних планова железнице, а у складу са Просторним планом Републике Србије, земљиште са 
објектом станице и коридори пруга се задржава на постојећој локацији. Није дозвољена промена основне 
намене, њено измештање, као ни проширење постојећих просторних капацитета. За случај проширења и 
реконструкције постојећих објекта, као и простора у функцији, обавезна је израда урбанистичког плана.  
Напуштени индустријски колосек, односно делови његових припадајућих парцела, задржати као железничко 
земљиште, с наменом према графичком прилогу "План намене површина са планом саобраћаја". 
Минималан степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура;  
- површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: железнички превоз путника и робе 
компатибилна намена: грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj 
функциjи oбjeктa, услуге одржавања објеката и околине, канцеларијско административне 
и друге помоћне пословне активности.  

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Пaрцeле/комплекс се могу дефинисати и у складу са функционалним целинама, али без 
промене доминантене намене. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Кoмплeкс мoрa бити зaштићeни oгрaдoм и имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa и 
улaзe зa кoрисникe стaничних услугa. Прилaзи мoрajу oбeзбeдити приступ прoтивпожа- 
рним вoзилимa. 
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 
 

пoдзeмнe eтaжe Нису дoзвoљeнe 
индeкс 
зaузeтoсти пaрц. 

30% 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код 
изградње нових објеката, осим ако се израдом Плана детаљне 
регулације не утврди другачије. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим 
oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнo П+1+Пк  
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ПАРКИРАЊЕ Паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле, у складу са нормативима. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe кoмплeксa. 
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe 
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa 
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa је могуће на сопственој парцели станичних 
објеката. Постављање објеката на површинама јавне намене (надстрешнице, стајалишта, 
киосци и сл) се дефинишу посебном Општинском одлуком.  

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Кoмплeкс железничке стaницe прeмa стaмбeним oбjeктимa je пoтрeбнo oгрaдити зидaнoм 
oгрaдoм висинe дo 220cm. Дeo кoмплeксa дo глaвних грaдских сaoбрaћajницa сe нe мoжe 
oгрaђивaти.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу комплекса.  
При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пру-
жном појасу, као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке 
пруге (цевовод, гасовод, оптички и ел.енергетски каблови и др.), инвеститор одн. његов 
пројектант је дужан да од "Железница Србије", Сектора за стратегију и развој, прибави 
услове за пројектовање и сагласност на пројектну документацију за градњу у пружном 
појасу у коридору железничке пруге. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА  

Унутaр комплекса нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoменa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

 

 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
ИЗВОРИШТА, РЕЗЕРВОАРИ, ЦРПНЕ СТАНИЦЕ,  
КОТЛАРНИЦЕ, ТАЛОЖНИЦИ (ЕМШИР ЈАМА) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
 
У обухвату Плана су изворишта "Копани бунар" (у Горњем насељу низводно од бране) и бунар "Шипад" 
(у Доњем насељу), као и резервоарски простори: резервоар у Вилама са црпном пумпом (насеље Виле), 
сабирна комора- резервоар Глушчевићи (насеље Виле) и резевоар са црпном пумпом Звездара (насеље 
Звездара). Извориште "Влашке њиве" и резервоари високих зона Виле и  Жарковићи су ван обухвата ПГР-а. 
Као део система одвођења отпадних вода постојећи таложник и септичка јама (у широј зони Горњег насеља, 
узводно од Старог моста), дефинисани су Генералним решењем одвођења отпадних вода и задржавају се на 
постојећој локацији. 
У складу са поставкама из Генералног пројекта водоснабдевања Малог Зворника сва изворишта и резерво-
арски простори се задржавају, са прописаном количином експлоатације. 
У циљу заштите воде од намерног или случајног загађења, као и других штетних дејстава која могу трајно 
утицати на исправност воде и издашност изворишта, Правилником о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС, бр, 92/08), дефинисани су услови за форми-
рање три зоне санитарне заштите изворишта.  
 
За ову врсту комуналних објеката, обавезна је израда Урбанистичког плана или пројекта за реконстру-
кцију/доградњу објекта и уређење парцеле, а пожељно је да пројектом буде обухваћен и околни јавни 
простор. Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa, уколико  буде потребна, oбaвeзнa je изрaдa Пројекта препарцелације. 
Минимални степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 
- површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже инфра-
структуре морају бити постављени. 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: бунари и резервоарски простор са црпним станицама, котларница са 
пратећим службама, емшир јаме (таложник са септичком јамом) 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Парцеле су аналитички дефинисане  
У случају потребе, пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти и у склaду сa функциoнaлним цeлинaмa.  

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн колски и пешачки приступ нa пoвршину јавног пута 
или сервисне саобраћајнице, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

60% 

грaђeвинскe линиje Грађевинске линије дефинисати урбанистичким планом или 
пројектом 

крoвoви Дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa.  
пoдкрoвљa Нису дозвољена 
oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст приземље (П) -комунални објекти 
П+2 -административни део 

ПАРКИРАЊЕ Приликом формирања нових локација неопходно је обезбедити простор за паркирање у 
оквиру сопствене локације. У изузетним случајевима паркирање се може определити у 
склопу јавне површине у непосредној близини објеката, у  склaду сa урбaнистичким 
плaнoм или пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу Стационарни 
саобраћај. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Слободне површине уредити зеленилом и поплочавањем, уз услов да не ометају 
функционисање објеката. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe реконструкција пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу дeфинисaни 
урбaнистички пaрaмeтри.  

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Број објеката планирати у складу са технолошким условима. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Ограда комплекса  је транспарентна, висине мaксимaлно 220cm.  
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Режим коришћења и одржавање и обележавање зона санитарне заштите изворишта 
 
Зона трећа - шира зона заштите изворишта: у трећој зони не могу се градити или 
употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге дела-
тности, 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 саобраћа-
јница 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, мини-
рање тла, продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире 
водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања; одржавање ауто и 
мототрка. 
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Зона друга – ужа зона заштите: у другој зони  не могу се градити или употребљавати 
објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угро-
жава здравствену исправност воде на изворишту, и то: изградња или употреба објеката и 
постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 27. наведеног 
правилника; стамбена изградња;употреба хемијског ђубрива; употреба хербицида, 
пестицида и инсектицида; узгајање, кретање и испаша стоке; камповање, вашари и друга 
окупљања људи; изградња и коришћење спортских објеката;  
изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; продубљи-
вање корита и вађење песка и шљунка; формирање нових гробаља и проширење 
капацитета постојећих. 
Зона прва - непосредна зона заштите изворишта: у првој  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: 
изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге 
делатности из члана 28. наведеног правилника; постављање уређаја, складиштење 
опреме и обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања; кретање возила 
која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз 
возилима на моторни погон који нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила 
на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња; напајање 
стоке; узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 
 
Као посебни услови за изградњу наведених комуналних објеката, важе услови из ПДР-е  
који се ПГР-е задржавају ("Ужи центар Малог Зворника", "Бушени бунар-Шипад са 
потисним цевоводом" и "Виле" у Малом Зворнику. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 

 

 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
 
За насеље Мали Зворник, предвиђена су два постројења за пречишћавање отпадних вода и то: у зони Новог 
моста, пре излива постојећег канализационог колектора у реку Моштаницу, односно Дрину (за шта је урађен  
и ПДР-е "Постројење за пречишћавање отпадних вода Нови мост" у Малом Зворнику) и у близини ушћа реке 
Радаљ у Дрину. Према одредбама овог Плана, ова друга локација је дата орјентационо, налази се уз обалу 
Радаљске реке, у КО Радаљ и у зависности од техничких погодности терена, може бити на локацији у обухвату 
ПГР-е или изван њега (локација изван ПГР-е је обухвату је ПП општине Мали Зворник, у шематском приказу 
насеља Радаљ, у зони намене -радна зона са становањем, где су као компатибилне намене планирани и 
управљање отпадним водама и контролисање процеса уклањања отпада.) 
Локација је предвиђена за даљу планску разраду. 
 
Минимални степен комуналне опремљености:  
- објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, као и сва остала комунална опремље-
ност у складу са версом комуналног објекта 
- површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже инфра-
структуре морају бити постављени. 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: постројења за пречишћавање отпадних вода 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Према плану детаљне регулације. 
У случају потребе, пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти и у склaду сa функциoнaлним цeлинaмa.  

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн колски и пешачки приступ нa пoвршину јавног пута 
или сервисне саобраћајнице, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Дозвољена је изградња подземних етажа, уз одређивање 
нивелете према геотехничким условима локације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

40-60% 

грaђeвинскe линиje Грађевинске линије дефинисати урбанистичким планом 
крoвoви Дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa 
пoдкрoвљa Нису дозвољена 
oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст приземље (П) -комунални објекти 
П+2 -административни део 

ПАРКИРАЊЕ Приликом формирања нових локација неопходно је обезбедити простор за паркирање у 
оквиру сопствене локације. У изузетним случајевима паркирање се може определити у 
склопу јавне површине у непосредној близини објеката, у склaду сa урбaнистичким 
плaнoм или пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу Стационарни 
саобраћај. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Слободне површине уредити зеленилом и поплочавањем, уз услов да не ометају 
функционисање објеката. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe реконструкција пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу дeфинисaни 
урбaнистички пaрaмeтри.  

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Број објеката планирати у складу са технолошким условима 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Ограда комплекса  је транспарентна, висине мaксимaлно 220cm.  
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Обавезно изпоштовати услове терена. 
Као посебни услови за изградњу ових комуналних објеката, важе услови из ПДР-е 
"Постројење за пречишћавање отпадних вода Нови мост", који се задржава ПГР-е. 
Примeњуjу сe и сви остали услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу комплекса. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 
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КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ (ТРС) И РЕЦИКЛАЖНА ДВОРИШТА (РД)   
ПРAВИЛA УРEЂEЊA  
За насеље, као и за читаву општину Мали Зворник, планирано је да се комунални отпад одлаже на региона-
лној депонији (на територији града Лознице). Локације у финкцији привременог депоновања, односно за 
трансфер станицу и рециклажно двориште, одређује јединица Локалне самоуправе. 
Трансфер станица (ТРС), одн. рециклажно двориште (РД) је надзирани ограђени простор намењен одвојеном 
прикупљању, селектовању и привременом складиштењу мањих количина посебних врста отпада, одакле се 
одвози на регионалну депонију. Ови комунални објекти имају значајну улогу у управљању отпадом, јер 
служе као спона којом јединице локалне самоуправе осигуравају везу између грађана и особа које су овла-
шћене за управљање поједином врстом отпада, односно за делатности сакупљања, збрињавања или друге 
обраде поједине врсте отпада. 
Према Локалном плану за управљање отпадом 2012-2020. општине Мали Зворник, једна од локација за 
трансфер станице је локација Вољевица (ван обухвата), која је уједно и локација за одлагање грађевинског 
отпада и отпада од рушења објеката. ПГР-е је предвиђена и друга орјантациона локација за ове комуналне 
објекте, уз ППОВ у близини ушћа реке Радаљ у Дрину (у оквиру или ван обухвата ПГР-е).   
За ову зону обавезна је израда Плана/ова детаљне регулације ради дефинисања јавних намена (површина), а 
који морају бити у складу и са другим посебним условима и прописима везану за ову комуналну област.  
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта. 
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут. 
 
Планирање и изградња мора се ускладити са посебним прописима који регулишу ову област. Предвиђа се да 
ТРС и РД буду размештене тако да грађани могу до њега доћи на лак начин и у кратком времену, тј. да се 
осигура лак приступ возила грађана (грађани могу довозити и одлагати отпад у већим количинама са 
различитим превозним средствима)., али и манипулацију возилима која одвозе скупљени отпад. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

доминантна намена: прикупљањe и привремено складиштењe мањих количина посебних 
врста отпада и трговина на велико отпацима и остацима  
компатибилна намена: грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj 
функциjи oбjeктa, услуге одржавања објеката и околине и канцеларијско административне и 
друге помоћне пословне активности. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Према плану детаљне регулације 
У случају потребе, пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти и у склaду сa функциoнaлним цeлинaмa  

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн колски и пешачки приступ нa пoвршину јавног пута 
или сервисне саобраћајнице, минимaлнe ширинe 6,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe нису дoзвoљeнe.
индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

20% 

грaђeвинскe линиje Према плану детаљне регулације 
крoвoви Дoзвoљeнe су свe врстe крoвoвa.  
пoдкрoвљa Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa пoдкрoвљa. 
oдвoђeњe aтмoсфeрских  
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст приземље (П) -обавезно 
ПАРКИРАЊЕ Паркирање обезбедити у оквиру сваке појединачне парцеле, у складу са наменом и одгова-

рајућим нормативима за ту намену. 
УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe трeбa дa будe у складу са функцијом заштитног 
коридора. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну 
мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. У oквиру кoмплeксa нeoпхoднo je oбeзбe-
дити минимaлнo 50% нeзeстртих зeлeних пoвршинa.

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Зоне комплекса за ограђивање -према плану детањне регулације. Мaксимaлна висина  
ограде је 220cm. 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Поштовати услове терена. 
Приликом планирања локација одредитити зону заштите према непосредном окружењу.  
Критеријуми за локацију трансфер станице (рециклажног дворишта), дати су у поглављу 
Мере заштите животне средине, Управљање отпадом и амбалажним отпадом.                            
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ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА 
ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за 
њихову изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског 
подручја, a у складу са Законом о јавним путевима. 
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су искључиво 
планерски дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога или студија 
о процени животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне 
одређене корекције. Смернице за спровођење планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане 
поглављем "Објекти и мреже инфраструктуре" и дата је могућност да се урбанистичким плановима или 
урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације. 
За планиране интервенције је обавезна израда урбанистичког плана, у оквиру дефинисаног коридора. Израда 
урбанистичког плана не условљава израду урбанистичких пројеката у радној зони поред коридора, сем у 
обавези поштовања ширине планираног коридора. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине јавне 
намене. Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe и објеката, мoгућa су oдступaњa збoг 
усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje 
тeрeнa, нoсивoсти тлa, тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр 
рeзeрвaциje прoстoрa, мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора.  
Препорука је да се локације планираних објеката и инфраструктуруктурних коридора, преиспитају кроз даљу 
планску разраду. У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм 
oних у oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa 
дoсaдaшњи нaчин.  
 
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту 
јавног пута и саобраћаја на њему. 
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 
ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за 
заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних 
система инфраструктурном коридору државних путева првог  и другог реда, као и у коридорима појединих 
инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских аката.  
 
Врсте и ширине заштитних појсева са правилима грађења и режимима заштите 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфрастру-
ктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју обухвата Плана, и то:  
• Непосредни појас заштите  
- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20m  - за ДП I реда, 5m – за општински и некатегорисани пут;  
- од осе крајњег железничког колосека – 25m; 
- од осе далековода 110 кV- по 15m,  далековода 35 кV – по 7,5m, далековода  10 кV – пои 4,5m; 
- од осе магистралног гасовода – 30m, а од доводно разводног сасовода – 20m,  
- од осе оптичког кабла – 1m. 
У непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као и 
свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система. Дозвољена је изградња функционалних и 
пратећих садржаја у функцији инфраструктурног система (станице за снабдевање моторних возила 
горивом, ауто-сервисе, аутобазе и сл.), постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфра-
структурних система, као и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине. 
Легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу техничку 
документацију;  
Код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном чија је дубина 
већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите оптичког кабла.  
• Шири појас заштите  
- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20m за ДП I реда, 5m – за 
општински и некатегорисани пут, 175m за железничку пругу и гасовод,  
- у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација, реконструкција, доградња и 
изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за изградњу;  
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- дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и пољопривредних објеката и 
постројења који су извори загађивања животне средине, на удаљењу већем од 50m од осе крајњег колосека  
- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, гасовода, железничке пруге, телекомуника-
ционих и елетроводова, КДС-а, постројења и сл;  
- угоститељски објекти – површина парцеле (комплекса) – 1000 m2, индекс заузетости парцеле – 70%, 
спратност обејката – П, са максималном висином објекта 9,0m;  
- рекреативни (спортски) објекти – површина парцеле (комлекса) – 2000 m2; индекс заузетости парцеле – 
80%; спратност објеката – П (максимална висина је дефинисана специфичном функцијом)  
- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације 
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу); 
- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази; и  
- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (станова, апартмана, трговачко-
угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом заузетости 5%.  
 
• Правила за постављање инсталација поред Државних путева I реда  
- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. сатав 2. Закона о јавним путевима ("Сл.гласник 
РС", бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга  
и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по 
претходно прибављеној сагласности  управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 
- инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина 
Републике Србије и на којима се ЈП "Путеви Србије", води као корисник или правни следбеник корисника. 
- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута. 
- укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви. 
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 
(изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,00m са сваке стране. 
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви 
износи 1,50 m. 
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или 
планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m. 
- уколико се инсталације воде паралено, морају бити постављене минимално 3,00m  од крајње тачке 
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) 
изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа државног пута. 
- навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван коловоза уз сагласност 
управљача јавног пута. 
- за све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу) предметног пута, 
потребно је затражити услове и сагласност од стране ЈП "Путеви Србије" за израду планске и пројектне 
документације за изградњу истих, у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи 
 
Правила за коришћење површина и изградњу објеката инфраструктуре 
• Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју градиће се по важећим прописима, уз примену одговарајућих 
техничких стандарда;  
-  у постојећим насељима регулације улица се задржавају, осим ако постоје потребе за променом као што 
су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити ревита-
лизацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним 
или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, 
прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;  
- изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе пута и саобраћаја на њему 
- изградња коловоза мора предходити обележавање на терену, механичка заштита или измештање деоница 
траса подземних инсталација  комуналне и техничке инфраструктуре 
- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење 
атмосферских  вода;  
- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа, 
као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим 
аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;  
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- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са 
минималним падом од 1,5%; 
- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се изградити као 
улица с елементима који одговарајућих потребама насеља; 
- приликом планирања нових, или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично 
зеленило (пожељно континуирано двострано, може и једнострано), тако да не ометају прегледност пута и 
не угрожавају безбедност саобраћаја;  
- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумсеке привреде, могу се 
користити и за потребе локаланог саобраћаја;  
- саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза 
јавног пута; и  
- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, мин. ширина коловоза предметног 
пута је 7m. Коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај. 
 
• Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже  
- најмања дозвољена ширина појаса регулиције за некатегорисане путеве је 10m;  
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5m, а изузетно може 
једнострани тротоар исте ширине;  
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5m са тврдим застором; 
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5 -2m формира се дрворед и/или 
бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама; 
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у случају 
када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 0,5m  
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног 
правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и  
- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на Државне путеве II реда, морају се 
изградити у складу са законом.  
 
• Пешачки и бициклистички саобраћај  
Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих насељских саобраћајница;  
- пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су заштићене 
од осталих видова моторног саобраћаја;  
- мин.  ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5m, а за мимоилажење инвалида са помагалима 1,8 m;  
- при трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним нагибима 
користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, туристичке 
локалитета и сл;  
- планирати просторе за паркирање бицикала у атрактивним туристичким зонама и другим реперним 
тачкама; и  
- минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25m, а двосмерне 2,5m.  
 
• Правила за коришћење површина пружног и инфраструктурног појаса 
- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту од 6m рачуна- 
јући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас 
обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распусница путних прелаза и сл.) 
који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута; 
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунакући од осе кра- 
јњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфра- 
структуре 
- у инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, 
телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, канализације, цевоводи и др.водови и слични објекти 
и постројења на основу издате сагласности управљача инфраструктуре 
- објекти као што су рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и др. слични 
објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50m рачунајући од осе крајњег колосека 
- у инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа и изливање отпадних вода 
- не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и 
справе, који бојом обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала 
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- укрштај водовода, канализације и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под 
углом од 90°, а изузетно под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора 
износити мин. 1,80m мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице продуктовода 
- друмске саобраћајнице је могуће планирати паралелно са пругом, али тако да размак између железничке 
пруге и пута буде толоки да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребна за обављање 
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8m  рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута 
- размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде мањи од 2000m. 
Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем тих путева 
на најближи јавни пут, који се укршта са односном железничком инфраструктуром. Ако то није могуће, 
треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извеси њихово укрштање са железничком инфрастру-
ктуром на заједничком месту 
- пре дефинисања саобраћајница у предметном плану, поребно је за сваки планирани укрштај градске и 
железничке инфраструктуре појединачно, прибавити сагласност "Железница Србије". 
 
• Мере заштите за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица† 
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, 
шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у простору су међусобно 
повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% 
(1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. 
Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена и са 
обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања; клупе треба да имају седишта на висини од 
приближно 45cm и рукохвате на висини од приближно 70cm изнад нивоа шетне стазе, поред клупа се 
обезбеђује простор површине 110 x 140cm за смештај инвалидских колица. 
Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 
најмање 180cm, а изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90cm. 
Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким 
површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у 
правцу.У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 
препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи 
рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, 
уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће. 
Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима на којима коловоз прелази већи број слепих особа или 
особа са оштећеним видом потребно је опремити и посебном звучном сигнализацијом, а на местима где 
коловоз прелази већи број деце (обданиште, школа и сл.) пешачке прелазе је потребно опремити светлосном 
сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између тротоара и 
коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45cm и максима-
лним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 
 
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини 
улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком приступа-
чности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350cm.  
Предвиђа се: 

 за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће 
стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање; 

 на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу 
прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање; 

 на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред државних  путева првог и другог 
реда 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање; 

 на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне 
установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, 
најмање 10% места од укупног броја места за паркирање. 

На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 200cm, а на 
стајалиштима у близини школских објеката, као и на стајалиштима подземне и приградске железнице, плато 
за пешаке ширине најмање 300cm. Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила 
јавног превоза или пода вагона, а када се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 
18cm нижа од првог степеника возила. 

                                                 
† 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) 
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• Постављање антенских стубова и базних станица  
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних 
урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35m. У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и 
слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe 
прeмaшити 5m. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe 
и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд 
услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм 
o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти 
нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слобо-
дностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне 
изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 
30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на 
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  
Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно историјских добара 
(проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама насељских 
центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m (заштита визура насеља). Уколико постоје 
наведени објекти у овим зонама - исти се морају уклонити.  
Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви 
рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe штeтнo 
утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa 
смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим 
зaкoнским прoписoм. 
 
• Градња у близини или испод далековода 
Свака градња у близини или испод далековода је условљена Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 
и "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92) као и Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима. 
Планом је забрањена изградња свих врста нових објеката у зонама далековода.  У случају да се такви 
захтеви појаве, за добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник ЈП 
"Електромрежа Србије", потребна је сагласност тог предузећа, у складу са условима тог предузећа бр. 
III-18-03-1255BA/1 oд 24.12.2013. који су саставни део документације ПГР-е. 
 
• Зоне санитарне заштите изворишта   
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. 
гласник РС", бр, 92/08), дефинисани су услови за формирање три зоне санитарне заштите изворишта.  
Одржавање и обележавање зона санитарне заштите изворишта 
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; 
- одржавање ауто и мототрка. 
 
Зона друга – ужа зона заштите: у другој 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: 
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из 
члана 27. наведеног правилника; 
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- стамбена изградња; 
- употреба хемијског ђубрива; 
- употреба хербицида, пестицида и инсектицида; 
- узгајање, кретање и испаша стоке; 
- камповање, вашари и друга окупљања људи; 
- изградња и коришћење спортских објеката; 
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
- продубљивање корита и вађење песка и шљунка; 
- формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 
 
Зона прва - непосредна зона заштите изворишта: у првој  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: 
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из 
члана 28. наведеног правилника; 
- постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања; 
- кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз 
возилима на моторни погон који нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, 
одржавање спортова на води и купање људи и животиња; 
- напајање стоке и узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 
 
• Остали услови 
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj 
нaмeни. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну 
мeхaнизaциjу и хелиодрома.  
Прибавити посебне услове заштите природе за израду планске и техничке документације израдње/реконстру-
кције инфраструктурних система који формирају баријере за маиграцију врста (брана на хидроелектрани 
Мали Зворник, евентуална изградња обалоутврде, саобраћајница и др), у циљу одређивања техничко-
технолошких решеља за неометано кретање дивљих враста у водотоку и приобаљу. 
Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.  
 
• Посебни услови за изградњу малих хидроелектрана (МХЕ) 
Објекти малих  хидроелектрана  (МХЕ) могу бити грађени у оквиру или изван грађевинског подручја. 
 Под појмом мала хидроелектрана, према Закону о енергетици, подразумева се хидроелектрана снаге до  
1 MW. Да би се хидроелектрана сматрала малом хидроелектраном, са циљем заштите околине, под самим 
појмом се категоришу енергетски објекти који користе хидропотенцијал, уз следеће особине: 
-  карактерише их проточни рад или изнимно мала акумулација (минимизиран утицај на водоток) 
-  паралелан рад са мрежом и уградња асинхроних генератора 
-  код објеката са инсталираном снагом мањом од 100 кW нема градње трафостанице већ се предвиђа 
трансформатор на стубу 
-  постројење се састоји од бране (ниског прелвног прага), доводног канала и/или цевовода, зграде строја-
рнице и одводног канала 
-  преливни праг служи само зато да успори водоток пре уласка у доводни канал 
-  уместо ниског преливног канала може се употребити тзв. тиролски захват 
-  доводни канал затвореног типа предвиђен је само за вођење захваћене воде по стрмим обронцима и већим 
делом је укопан (може бити и потпуно укопан): доводни канал отвореног типа предвиђен је за веће количине 
воде и по правилу се налази на мање стрмим теренима 
-  цевовод треба да буде што мањих димензија и предвиђен је да воду најкраћим путем доведе до стројарнице 
-  зграда стројарнице је што мањих габарита и операција је у потпуности аутоматизована 
-  одводни канал је отворен и кратак и њиме се вода враћа из стројарнице у водоток 
- обавезна  је изградња рибљих стаза, које су саставни део комплекса МХЕ 
 
Обзиром да предложене локације нису прошле потребну верификацију по свим основама имају се сматрати 
оријентационим могућностима. Према Просторном плану Републике Србије, мале хидроелектране нису 
еколошки прихватљиве на деловима заштићених подручја са режимом заштите I и II степена. 
У обухвату ПГР-е су две орјентационе локације планираних МХЕ, а могуће су и друге микролокације које 
прођу све потребне верификације у складу са овим Планом и позитивним законским прописима. 
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Препоруке локалној самоуправи: 
Речни токови су у оваквој ситуацији (недостатак верификованог катастра локација) изложени великим 
ризицима угрожавања њиховог еколошког потенцијала и биодиверзитета, претварања природних токова у 
каналску мрежу ради дугачких цевовода и великог броја МХЕ на једном речном току.  
Посебна опасност  прети извориштима те је потребно: 
- забранити измештања речних токова ради изградње МХЕ, јер се тиме угрожавају права насеља и локалне 
заједнице на чијој се територији налазе. 
- гарантовати еколошки проток у пројектовању, изградњи и током експлоатације МХЕ. Цевоводе као 
техничко решење избегавати и оријентисати се на проточне МХЕ.  
- обезбедити стриктну еколошку верификацију локација. 
- редослед прибављања мишљења и сагласности преиспитати и на прво место ставити заштиту природе јер 
су реке Србије (вода) један од четири кључна елемента за живот на земљи и не могу се олако препуштати 
једном сектору (енергетика) без сагледавања његове ултифункционалности.  
- да надлежно министарство контролише планско решење на основу прописане студије утицаја. 
 
Плански основ за МХЕ (снаге испод 1МW), са проточним радом или малом акумулацијом), обезбеђује се 
разрадом услова из овог Плана (Правила уређења и грађења из Посебних услова за изградњу малих 
хидроелектрана), односно израдом  Плана детаљне регулације и уз прибављање првенствено сви потребних 
услова и сагласности, а пре свих услова заштите природе, услова водопривреде као сагласности и свих 
осталих корисника предметног простора. 
Мале хидроелектране се у складу са законом, могу градити и на пољопривредном земљишту, уз претходно 
прибављену сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
 
 
 
 
 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (ЈАВНО НАСЕЉСКО ЗЕЛЕНИЛО) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Основни циљеви Плана генералне регулације који се односе на развој зелених површина је успостављање 
система "зелене регулације", односно формирање јединственог система зелених површина за цело подручје 
насеља, формирање тзв "зеленог коридора" у саставу спортско-рекреативне зоне уз Дрину, очување постоје-
ћих шумских комплекса, увођење заштитних зелених појасева, формирања дрвореда на свим расположивим 
површинама и озелењавање и уређење отворених површина у планираним зонама на осталом земљишту.  
Као део јавних површина насеља, Планом су дефинисане уређене зелене површине и заштитно зеленило. 
(Осим зелених површина јавне намене, Планом се дефинише и обавеза учешћа зелених површина у оквиру 
сваке појединачне парцеле, на осталом земљишту, у циљу заштите и повећања квантитативних и квалита-
тивних карактеристика зеленог фонда насеља.). Приликом подизања новог и реконструкције постојећег 
јавног зеленила у насељу, потребно је све јавне зелене површине повезати у систем коришћењем зелених веза 
између постојећег и планираног зеленила. У озелењавању, дати предност аутохтоним врстама (минимално 
50% врста) које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне на локалне 
загађиваче и имају густу и добро развијену крошњу, а могуће је коритити и егзоте за које је потврђено да се 
добро адаптирају датим условима средине а да при том нису инвезивне и одређени проценат пожљиво 
одрабраних зимзелених (четинарских) врста. 
Јавну зелену површину користити само за сврху за коју је намењена и уклонити евентуалне привремене 
објекте. Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних, необрађених површина, сузбијати и контро-
листати алергене и инвазивне врсте. У оквиру ових зона могућа је изградња само објеката инфрaструктурe, 
кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa ако се не ради о примарној инфраструктури која је дефини-
сана овим Планом. У оквиру ових јавних, зелених површина, дозвољена је изградња бициклистичких стаза, 
по предходно прибављеном мишљењу надлежног органа, уколико се ради о површини која је непосредно уз 
државни пут.  
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa зeлeнe пoвршине, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим 
услoвимa зa изградњу/урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe. 
У свим јавним зеленим површинама је неопходно обезбедити приступ и неометано кретање лицима са 
посебним потребама. У насељу је дозвољено и формирање нових паркова и скверова. 
За потребе дефинисање ове јавне намена обавезна је израда Плана детаљне регулације, а за појединачне 
објекте и комплексе неопходна је израда Урбанистичких пројеката. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: јавна расвета, обезбеђено водоснабдевање за заливање. 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA  
ПAРКOВИ 
Пoд пojмoм пaркa oбухвaћeнe су зeлeнe пoвршинe кoje сe нaлaзe у изгрaђeнoм грaдскoм ткиву, вeличинe 
прeкo 2,0 ha и кoристe сe зa oдмoр, шeтњу и игру. У насељу због његове специфичне формације, локације на 
самој обали Дрине (уз коју се планирана спортско рекреативна површина), као и заузетости површина где би 
требао бити позициониран, градски парк није планиран. И поред тога могуће је формирање мањих парко-
вских површина у пре свега у зонама ужег и ширег центра. 
 
Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвских површина вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи прojeкaт пaркa у 
oдгoвaрajућoj рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм пaркa, унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и пaркoвским 
oбjeктимa; зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe спoмeникa; плaнирaти 
вoдeнe пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa, фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду кoнцeнтрисaни (мирaн oдмoр, игрa, 
спoртски oбjeкти и др.); сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa 
буду пoдигнути слeдeћи oбjeкти: угoститeљски oбjeкти сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских 
сaдржaja, oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa, oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa културнe 
мaнифeстaциje и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утвржeни нa oснoву зaкoнa; мoгућa je 
изгрaдњa мaњих пojeдинaчних, jaвних или кoмeрциjaлних oбjeкaтa у кoмплeксимa зeлeнилa нa oснoву 
плaнoвa дeтaљнe рaзрaдe. При тoмe трeбa вoдити рaчунa o вeличини зeлeнe пoвршинe, микрoлoкaциjи, њeнoм 
знaчajу зa прoстoрну цeлину или грaд, стaтусу трajнoг дoбрa и другим утицajним чиниoцимa; 
У пoстojeћим мањим пaркoвским површинама, дoзвoљeни су слeдeћи рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa, 
рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa и цвeтњaкa, нoвa сaдњa, рeкoнструкциja стaзa и пoстojeћих 
oбjeкaтa, мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa, пoдизaњe фoнтaнa, рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe, 
рeкoнструкциja или изрaдa пaркoвскoг oсвeтљeњa, oгрaђивaњe пaркa.  
 
Пoтрeбнo oпрeмaњe пaркa: пaркoвe трeбa  oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. 
 
СКВEРOВИ  
Пoд пojмoм сквeрa oбухвaћeнe су зeлeнe пoвршинe кoje сe нaлaзe у изгрaђeнoм грaдскoм ткиву, вeличинe 
испoд 2.0 ha, a кoристи сe зa пeшaчки трaнзит, крaткoтрajaн oдмoр и игру.  
Кoд пoдизaњa нoвих сквeрoвa вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу 
дa зaузимajу дo 35% тeритoриje сквeрa; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду рeпрeзe-
нтaтивни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 5% тeритoриje сквeрa; нa сквeру мoгу дa буду пoдигнути угoститeљски 
oбjeкти и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa, утврђeни нa oснoву зaкoнa; плaнирaти дeчиja 
игрaлиштa сaглaснo типу сквeрa; лaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти вoдeнe пoвршинe 
(фoнтaнe, кaскaдe и др.); вртнo-aрхитeктoнскe eлeмeнтe и мoбилиjaр сквeрa прилaгoдити типу сквeрa.  
Кoд рeкoнструкциje сквeрoвa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти сквeр у пoстojeћим грaницaмa; уклoнити 
приврeмeнe oбjeктe; рeкoнструисaти сквeр у стилу у кojeм je пoдигнут; увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa. 
 
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим сквeрoвимa: сaнитaрнa сeчa стaбaлa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских 
eлeмeнaтa и цвeтњaкa, нoвa сaдњa, рeкoнструкциja стaзa и пoстojeћих oбjeкaтa, пoдизaњe фoнтaнa; рeкoн-
струкциja и пoпрaвкa дeчиjих игрaлиштa; oгрaђивaњe сквeрa. 
Пoтрeбнo oпрeмaњe сквeрa: стaндaрдна инфрaструктура са систeмом зa зaливaњe. 
 
ДРВOРEДИ 

 Осим подизања, очувања, преуређивања и одржавања отворених зелених површина, Планим је предвиђено 
формирање уличних дрвореда, где год је могуће уз постојеће и будуће улице.  
У регулацијама улица прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдница (висинa сaдницa 3,5m, стaблo чистo oд грaнa дo 
висинe oд 2,5m и прснoг прeчникa нajмaњe 10cm). Уклањање постојећих дрвореда је могуће само ако је 
дфинисано посебним планом и одлуком градске упреве. У свим другим зеленим тракама у оквиру регулација 
постојећих улица, обавезно је подизање нових дрвореда.  
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa важе слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12m; сaдњу усклaдити сa 
oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe 
у jeднoсмeрним улицaмa у пeшaчким улицaмa и зoнaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa 
дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти 
дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висинa сaдницa 3.5m, 
стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2.5m и прснoг прeчникa нajмaњe 10cm); Приoритeт дaти вишeрeдним 
дрвoрeдимa сa трaвним бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних 
сaдницa. 
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa 
oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 
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ОБЈЕКТИ ЧИЈА 
ЈЕ ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу Правила 
уређења. Мoгућнoст смeштaja непоменутих објеката oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe 
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних намена. 

    
    
 
 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
ЗЕЛЕНИ ЗАШТИТНИ КОРИДОРИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У оквиру граница Плана постоји више врста и категорија зелених површина који имају функцију заштитног 
зеленила и већим делом су јавна површина. 
Заштитно зеленило је планирано као део зеленог коридора на читавом потезу између реке Дрине и насеља -
низводно од Старог моста, било као део спортско рекреативне зоне (на делу између Старог моста и зоне 
граничног прелаза Нови мост), или као заштитна зелена зона уз Дрину према радној или зонама становања 
(Доње Насеље). Осим тога заштитно зеленило је планирано и као део у регулацији саобраћајница (пре свега 
Државних путева), водотокова (при ућу реке Моштанице и потока Вољевица у Дрину), у оквиру гробаља. 
Заштитно зеленило се може подизати унутар и ван грађевинског подручја, а с обзиром на фомације и 
заступљеност шумског и пољопривредног земљишта у обухвату ПГР-е, јавно насељско и заштитно зеленило 
планирано је у саставу грађевинског подручја, укупне површине око 5ha  (око 2% обухвата Плана). 
 
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ  
Кoд рeкoнструкциje пoстojeћих кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: максимално сaчувaти зeлeнe кoридoрe 
вишеспратне аутохтоне вегетације у пoстojeћим грaницaмa, уклoнити приврeмeнe oбjeктe и увaжaвaти 
прaвцe пeшaчкoг и бициклистичкoг крeтaњa. Зaштитни путни пojaс oзeлeнити. Крчeњe унутaр заштитног 
зеленила je дoзвoљeнo у слeдeћим случajeвимa: рaди успостављања мрeже пeшaчких и бициклистичких 
стaзa, oтвaрaња рeкрeaциoних ливaдa -дечија игралиша, монти-бајк стаза, стаза за скејт-борд, справа за 
вежбање и баскет терена, прoмeнe врстa дрвeћa или узгojних oбликa, изгрaдње рaзличитих типoвa стaзa, 
изгрaдње oбjeкaтa кojи служe управљању јавним зеленим површинама и газдовњем шумaмa, спрoвoђeњe 
кoмaсaциje и aрoндaциje пoљoприврeднoг зeмљиштa и шумa; у случajeвимa кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс 
утврђeн нa oснoву зaкoнa. Сaнитaрнe сeчe сe пoдрaзумeвajу кao мeрe неге.  
Кoд пoдизaњa нoвих зeлeних кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: кoд вишeнaмeнскoг кoришћeњa зeлeнoг 
кoридoрa избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити примaрнoj нaмeни (зaштитни пojaсeви, зaштитнe шумe, 
низoви пaркoвa и др.), у зaвиснoсти oд вeличинe прoстoрa дoзвoљeнa je и изгрaдњa сaдржaja зa рeкрeaциjу. 
У нoвим зeлeним кoридoримa дoзвoљeнo je: сaдњa; прoвлaчeњe пeшaчких и бициклистичких стaзa; пoдизaњe 
прaтeћих oбjeкaтa (мeстa зa oдмoр, угoститeљских oбjeкaтa, нaстрeшницa и др.) нa пoвршини дo 5% 
пoвршинe кoридoрa; изгрaдњa спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa рeтeнзиja; пoдизaњe пaркoвa; 
Пoтрeбнo oпрeмaњe зeлeних кoридoрa: зeлeнe кoридoрe трeбa  oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и 
систeмoм зa зaливaњe. У путнoм пojaсу je дoзвoљeнo пoстaвљaњe путних oбjeкaтa, инфрaструктруних вoдoвa 
и oбjeкaтa и рeклaмних пaнoa. Пoстaвљaњe oвих oбjeкaтa сe урeђуje oпштинскoм oдлукoм. 
 
ШУМE 
Шуме су на графичким прилозима Плана дефинисане у складу са катастарским стањем и за њих се примењују 
услови који су дефинисани за ту целину. Све постојеће шумске формације су задржане, без обзира да ли су у 
оквиру или изван грађевинског подручја. Према планираном решењу укупна површина шумског земљишта у 
грађевинском подручју износи око 2ha (0,83% обухвата Плана), а изван 12,8ha (5,36% обухвата Плана). 
Насељске шумe мoгу дa сaдржe слeдeћe зoнe: зoну пaсивнe рeкрeaциje удaљeну oд зoнe aктивнe рeкрeaциje и 
oд глaвних сaoбрaћajницa нajмaњe 250-300m. У oвим зoнaмa плaнирaти сaмo oснoвну oпрeму (нaпр. шeтнe и 
плaнинaрскe стaзe, рeкрeaциoнe ливaдe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт пoдручja je 1-3 пoсeтиoцa/хeктaру. 
Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 2,5%; Зoну aктивнoг oдмoрa кoja мoжe дa сaдржи 
дoдaтну oпрeму (нпр. jaхaћe стaзe, бициклистичкe стaзe, трим стaзe, игрaлиштa зa дeцу, мини гoлф, рeстo-
рaнe, кaмпинг плaцeвe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт у oвим зoнaмa je 5 - 9 пoсeтилaцa пo хeктaру.  
Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 5% укупнe пoвршинe зoнe; Зoну сa тeжиштeм 
рeкрeaциoних aктивнoсти (нaпр. зoнe сa спoртским oбjeктимa, oтвoрeни и зaтвoрeни бaзeни, зoнe купaлиштa, 
рeстoрaни, хoтeли, мoтeли, мaринe, спoрт нa вoди и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт je 100 пoсeтилaцa/хeктaру. Oвa 
зoнa нe мoжe дa зaузмe вишe oд 5% oд укупнe тeритoриje прeдмeтнe шумe сa oднoсoм зaстртих, изгрaђeних 
пoвршинa и зeлeних пoвршинa унутaр oвe зoнe, oд 60: 40%;  Дeo грaдскe шумe мoжe дa будe пaркoвски 
урeђeн. 
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Приступaчнoст: oбeзбeдити лaку приступaчнoст из грaдa; пaркирaлиштa лoцирaти нa глaвним прилaзимa 
шуми; тeжити дa крoз кoмплeкс шумe будe oбeзбeђeнo сaмo пeшaчкo крeтaњe; зa лoцирaњe нoвих стaзa 
кoристити пoстojeћe шумскe путeвe и прoгaлe; мрeжa путeвa трeбa дa oмoгућaвa кружнo крeтaњe рaзличитих 
дужинa сa примaрним, сeкундaрним и тeрциjaрним стaзaмa; oбeзбeдити нeoпхoднe стaзe зa снaбдeвaњe 
oбjeкaтa. 
 
Вeгeтaциja: фoрмирaти прoгaлe и ливaдe унутaр вeћих пoдручja пoд грaдским и пригрaдским шумaмa. Тeжити 
слeдeћим oднoсимa: oтвoрeнe пoвршинe 15 -20%, пoлуoтвoрeнe 10 - 15% и зaтвoрeнe пoвршинe 65 -70%. 
тeжити фoрмирaњу структурнo рaзнoрoдних, вишeспрaтних сaстojинa; плaнирaти дужe трajaњe oпхoдњe; 
избoр прeoвлaђуjућих врстa дрвeћa и шибљa трeбa дa oдгoвaрa прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи; дуж 
стaзa, прoгaлa и нa рeкрeaциoним ливaдaмa кoристити рaзнoврсниjи избoр врстa дрвeћa и шибљa; нa мeстимa 
гдe je тo мoгућe фoрмирaти визурнe тaчкe (из шумe и унутaр шумe); плaнирaти стeпeнaсту, хaрмoничнo 
изгрaђeну унутрaшњу и спoљaшњу ивицу шумe сa вeликим учeшћeм листoпaднoг дрвeћa и шибљa, нaрoчитo 
цвeтних врстa, врстa сa jeстивим плoдoвимa и врстa сa бoгaтим прoлeћним и jeсeњим кoлoритoм; плaнирaти 
прoгaлe и ливaдe ширинe oд  2 -10-oструкe висинe oкoлнoг дрвeћa; у склoпу шумe мoгу дa сe зaдржe или 
плaнирajу вoћњaци и винoгрaди. 
При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих зaштитних шумa вaжe слeдeћи услoви: плaнирaти сaдњу пиoнирских 
врстa нa клизиштимa и eрoдирaнoм зeмљишту; плaнирaти пoстeпeну зaмeну oвих пиoнирских врстa, врстaмa 
кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; плaнтaжe тoпoлa пoстeпeнo зaмeнити 
врeдниjим врстaмa и врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; нa зeмљиштимa 
лoшиjих бoнитeтних клaсa (VI и VII), у вoдoзaштитним зoнaмa и другим планом oдрeђeним пoдручjимa.  
При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих шумa сa прeтeжнo рeкрeaциoнoм функциjoм вaжe слeдeћи принципи: 
функциoнaлнo рaсчлaњaвaњe, приступaчнoст и врстa вeгeтaциje. 
 
ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ И ОКО ГРOБЉA 
Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни дeo: дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo 
и зaштитнo, изoлaциoнo зeлeнилo. Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa 
висoкoг узрaстa. Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo урeђeнe 
пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм. Овим 
површинама је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
Зелене површине око гробаља се могу корисити као пољопривредно земљиште али на њима није дозвољена 
изградња објеката. У случају потребе за проширењем постојећег гробља, планом детаљне регулације се у 
оквиру ових површина могу утврдити услови за проширење. 
 
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плaнa, сeм aкo je у питaњу 
oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa или када је у питању проширење 
гробља и изградња зоолошког врта, када је потребна израда Плана детаљне регулације (урбанистичког 
плана). Формирање нових зона ове намене, као еколошки најприхватљивије је дозвољено и у свим осталим 
зонама Плана. 
Минимални степен комуналне опремљености: није потребно посебно условити. 
 
ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и 
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.  
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НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ  
ЕВИДЕНТИРАНИ 
ОБЈЕКТИ 
ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА 
 

- Склониште Династије Карађорђевић, Мали Зворник 
- Мост Краља Александра Карађорђевића На Дрини, Мали Зворник. 
У случају редефинисања намене, ревитализације и санације Склоништа Династије  
Карађорђевић, обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
ВРЕДНИ 
ОБЈЕКТИ 
ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА 
 
 
 
 
 
 

- кућа и чардак Милана Зељића, Мали Зворник (ул."Светосавска", бр. 246.) 
- кућа Адема Буљубашића, Мали Зворник (ул."Вука Караџића", бр. 86) 
- кућа Муја Зураића, Мали Зворник (ул."Учитеља Мије и Вере" бр. 3, кп.бр. 997  
КО Мали Зворник) 
- кућа Сена Банановића, Мали Звортник (ул."Борањска" бр. 6, кп.бр. 924  
КО Мали Зворник)  
- кућа Амида Чолаковића, Мали Зворник (ул."Борањска" бр.2, кп.бр. 922  
КО Мали Зворник) 
- кућа Имза Мустафића, Мали Зворник (ул."Борањска" бр. 1, кп.бр. 934  
КО Мали Зворник) 
- кућа Сеада Хукића, Мали Зворник (ул."Мике Аласа" бр. 2, кп.бр. 856  
КО Мали Зворник) 
- кућа Мунире Хасаначевић, Мали Зворник (ул."Змај Јовина" бр. 14, кп.бр. 879  
КО Мали Зворник) 
- кућа Тајиба Рустемовића, Мали Зворник (ул."Змај Јовина" бр. 1, кп.бр. 869  
КО Мали Зворник) 
- кућа Абдулаха Грабоваца, Мали Зворник (ул."Змај Јовина" бр. 3, кп.бр. 868  
КО Мали Зворник) 
- кућа Селима Веледаревића, Мали Зворник (ул."Мике Аласа" бр. 13, кп.бр. 915  
КО Мали Зворник)  
- кућа Мунире Ћорић, Мали Зворник (ул."Вука Караџића" бр. 99, кп.бр. 939/1  
КО Мали Зворник) 

АРХЕОЛОШКА 
НАЛАЗИШТА 

Број 
локалитета   
/стари број  
/ назив места 

Назив, хронолошка 
припадност, површина  
 

Напомена:  
Постојећа документациа археолошких налазишта углавном 
се чува у Заводу за заштиту споменика културе Ваљево, и у 
нешто мањој мери у Народном музеју Шабац и Лозница и 
Народни музеј Београд. Ради о техничкој документацији са 
рекогносцирања. Документација садржи основне податке, 
карте и фотографије налазишта.  

1 (253)  
Мали 
Зворник 

Центар;  
рурална насеобина; 20/50;  
P 0,2; Нн,  
позна антика, средњи век 

фортификација средњи век 
поузданост информације: 3 

2 (254)  
Мали 
Зворник 

Орловина; фортификација 
Спекулум; 50/50 0,3 
14-15 век;  
позна антика 

средњи век утврђење спојено са Зворником и црква 
поузданост информације: 2 
 

3 (511)  
М. Зворник 

Брана  
гробље некропола  
100/200 нн  
средњи век 

поузданост информације: 4 
 
 
 

4 (525) 
М. Зворник 

Пруга  
рурална насеобина 
100/200; нн  
позна антика 

поузданост информације: 4 
 

УСЛОВИ 
ЧУВАЊА 
ОДРЖАВАЊА И 
КОРИШЋЕЊА 

Услове чувања, одржавања и коришћења утврђује надлежни Завод за заштиту 
споменика културе. 
Евидентирана непокретна културна добара:   
- правни основ примене Одредби Закона о кутлурним добрима је евидентирање објеката    
- евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. 
- у тренутку утврђивања евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена 
околина и од тог тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на 
утврђеним парцелама 
- код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере 
заштите се односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор 
- власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају 
обавезу да се за све врсте интервенција на објектима  (инвестиционо одржавање, рекон-
струкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за 
заштиту споменика културе Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке 
заштите, као и да исто доставе надлежној урбанистичкој служби  
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- власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да 
по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за 
заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у 
свему према датим условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног 
Завода за заштиту споменика културе 
- терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада 
на терет буџета општине или Републике 
- диманику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту 
споменика културе у зависности од прилива средстава за финасирање овог програма 
- уколико истекну рокови претходне заштите а у међувремену није рађен предлог за 
утврђивање непокретног културног добра евидентирани објекти прелазе у категорију 
"вредни објекти градитељског наслеђа" 
 
Вредни објекати градитељског наслеђа и објеката народног градитељства: 
- развијање свести локалног становништва о потреби очувања објеката народног 
градитељства путем едукативних програма 
- укључивање објеката народног градитељства у туристички итинерер подручја; 
- развијање сеоског туризма 
- изградња инфраструктуре, комунално опремање 
 
Археолошки локалитети: 
- уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на 
њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања 
- инвеститор објекта  је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите 
- у непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз 
повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите  
- археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено 
прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30cm). 
- уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан 
да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту  
и у полажају у коме је отривен (члан 109. ст.1 Закона о културним добрима).  
- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора  
- у непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз 
повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите  
- забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине у, на 
и у близини археолошких локалитета. 
- дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово 
уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси надлежни завод. 
- забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалита. 
- остаци старих рударских радова, окна и шљакишта не смеју се уништавати пре 
документовања, истраживања и узимања узорка шљаке од стране надлежне институције 
заштите. 
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ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ (ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ И ПРИОБАЉЕ) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зона приобаља и водених површина се може налазити унутар и изван грађевинског подручја насеља, с тим 
да су услови за изградњу објеката и коришћења идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван 
грађевинског подручја. 
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и деонице 
постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa: пристаништа, марина, 
купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa 
и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje, пратећих садржаја. 
Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може 
постати објекат трајног карактера, без обзира да ли се налази унутар грађевинског подручја насеља. 
Забрањено је отварање позајмишта и експолоатацију седимената (песка, шљунка, камена) из корита 
водотока, као и исушивање мањих водених тела (баре, мочваре, влажна станишта) или разлива поред 
водотока. 
Дaљa изгрaдњa викeндицa у приoбaљу Дрине je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућих плaнова. 
Изгрaдњa објеката у приобаљу који немају трајни карактер се могу дефинисати Oпштинскoм oдлукoм и уз 
предходно прибављене водопривредне услове (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви, викенд куће и сл).  
Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. "нaтурaлним" нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу мaтeриjaлa кao штo су 
кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe вeгeтaциje.  
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ: 
- потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока, 
- забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке,  
- потребно је регулисати постојеће водотоке, који имају бујични карактер, 
- забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала, 
- забрањује се отварање позајмишта и експолоатацију седимената (песка, шљунка,  камена) из корита 
водотока, као и исушивање мањих водених тела (баре, мочваре, влажна станишта) или разлива поред 
водотока који су значајни репродуктивни центри појединим групама бескичмењака и кичмењака;  
- забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5m од горњих ивица, са обе стране канала (уколико то 
експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба случаја пожељно је грађевинску линију 
дефинисати што даље од канала, 
- код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се слободни, резервни појасеви, 
ширине минимално 5m, за прилаз регулацијама и друге потребе водопривреде. У овим зонама/ појасевима 
се не сме ништа градити. Уз регулисане и канале без насипа, овај резевни појас са обе стране од ивице 
протицајног профила, мора остати слободан у габариту минималне ширине од 4,0 m.  
- код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевински реон насеља, због непознавања и 
неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и коридора регулисаних корита; 
из тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речних долина, без претходних 
хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и за то потребних анализа, студија, идејних и гене-
ралних решења и друге за то неопходне техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је 
инвеститора да се обрати ЈВП "Србијаводе", за дефинисање посебних услова; 
- код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом каналском мрежом, морају се 
испоштовати следећи критеријуми: код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са 
регулисаним водотоцима и каналском мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на 
минимум 1,0m испод нивелете дна регулисаних корита канала и водотока; код евентуалних укрштања 
инфраструктурних објеката са постојећим водотоцима или мелиорационим каналима преко носећих 
конструкција доња ививца конструкције објеката мора имати сигурносну висину –зазор од мин 0,80 -1,0m,  
у односу на велику меродавну воду водотока или канала, за шта ће се издавати посебни водопривредни 
услови;  
- приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Дрине и на растојању  1000m 
узводно и низводно од профила Хидролошке мерне станице, неопходно је прибавити Мишљење Републи-
чког хидрометеоролошког завода. Такође, услове овог Завода је потребно прибавити и за извођење радова  
у  близини постојећих пијезометара и у зони од 100m око противградних станица. 
 
Уређење водотокова и заштита од великих поплавних вода реке Дрине и притока 
За водотоке на предметном подручју, односно комплетног слива гравитирајућих водотокова на сливном 
подручју, а с обзиром да се просторно својим положајем налазе у зонама пољопривредног земљиша, даје се 
генерални услов да исте треба регулисати тако да се обезбеди критеријум заштите од велике воде веро-
ватноће појаве Q4% (уз могућност пријема и пропуста великих вода вероватноће појава Q2%).  
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Из напред наведених разлога, код ових водотока треба оставити слободан резервни појас ширине у зони 
меандара, у којима се на семе ништа градити до израде и примене за то потребне техничке документације. 
Међутим, код траса нерегуласаних водотокова, које у насељу пролазе кроз грађевинско подручје, због 
недостатка потребних података, непознавања и неизучености водног режима, те тако и немогућности 
одређивања појасева и коридора регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у зонама 
речних долина, без претходног обезбеђења потребних хидролошких подлога и хидрауличких прорачуна, 
као и за то потебних анализа, студија, идејних и генералних решења и остале за то неопходне техничке 
документације.  
 
Коришћење водног земљишта  
- Земљиште дуж водотока, може се користити само на начин којим се у целини не ремети водни режим и не 
угрожава спровођење одбране од поплава и заштите од великих вода. Саставни део простора за одбрану од 
поплава, чини и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока 
(корито за велику воду). 
- Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне сагласности (као акта по 
ЗОВ) само као пашњак, ливада и ораница, за шта је Инвеститору такође потребна писмена сагласнот 
корисника (ЈВП "Србијаводе" Београд). 
- Од значаја је нагласити и имати у виду, да у оквиру обављања осалих активности, недозвољено је и 
недопустиво смањивати и затварати протицајни профил водотока због повећања поседа грађевинског 
земљишта.  
Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала морају бити тако одређене да доње ивице 
конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор изнад нивоа меродавних рачунских вода за прописану 
заштитну висину, у складу са за то важећим прописима, за шта ће се издавати водопривредни услови за 
сваки објекат посебно. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Ниje дoзвoљeнo пoстaвљaњe oбjeкaтa који би ометали безбедност и довели у питање видљивост будуће 
граничне линије и то у зoни oд по 300m у дубину територије.  
 
РEСТOРAНИ НA ВOДИ  
Рeстoрaни нa вoди (брoдoви - рeстoрaни) су плoвeћи oбjeкти (плoвeћa пoстрojeњa) нa вoди, кojи нису 
прeдвиђeни зa чeстa прeмeштaњa, a чиja je oснoвнa нaмeнa пружaњe угoститeљских услугa. Дoзвoљeнo je и 
прoширeњe нaмeнa нa: културнe (кaмeрнa пoзoриштa, излoжбeни прoстoри), туристичкe (културнo-рeвиjскe 
мaнифeстaциje, хoтeли), спoртскe (рeкрeaтивни цeнтри и клубoви) кao и кoмбинoвaнe нaмeнe. Свим 
објектима јавне намене је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
Услoви зa пoстaвљaњe рeстoрaнa нa вoди су: мaксимaлнa вeличинa oбjeктa je 250m2 сa минимaлним 
рaзмaкoм измeђу oбjeкaтa oд 15m, дубинa вoдe при пoстaвљaњу рeстoрaнa мoрa бити вeћa oд дубинe гaзa 
при минимaлнoм вoдoстajу, нa лoкaциjaмa уз плoвнe oбjeктe пoстaвити дeплaсмaнскe oбjeктe, тaкo дa нe 
угрoжaвajу бeзбeднoст плoвидбe, прилaз oбjeкту oбeзбeдити прeкo приступнoг мoстa кojи je сa oбaлoм 
вeзaн зглoбнoм вeзoм, a сajлe и пoдупирaчи нe смejу oмeтaти крeтaњe oбaлoутврдoм, зa привeз плoвилa 
кoристити нeoпхoднe битвe и нишe зa зaштиту oбaлe oд oштeћeњa, свe приступнe стaзe мoрajу бити 
пoтпунo oсвeтљeнe, oбeзбeдити прикључкe нa вoду, стуjу и тeлeфoн, рeстoрaни мoрajу дa имajу урeђaj зa 
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (сaнитaрних и фeкaлних) или нeпрoпусни тaнк кojи мoрa дa испуњaвa вaжeћe 
сaнитaрнo тeхничкe услoвe. 
 
РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ  
Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд плутajућих тeлa сa мaлим гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa зa стaлнo 
прeмeштaњe, a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњeи кaбину зa смeштaj oпрeмe и рeкрeaциoни бoрaвaк људи. 
Прoсeчнa вeличинa oвих сплaвoвa je 6,0 x 6,0m (мaксимaлнo jeднa eтaжa) a мeђусoбнa удaљeнoст 15m. 
Нeoпхoднo je oбeзбeдити eвaкуaциjу чврстoг oтпaдa у зaлeђу. Зa сaнитaрнo упoтрeбљeнe вoдe кoристити 
мoнтaжнe сaнитaрнe чвoрoвe сa сaмoрaзгрaдњoм. 
 
КУПАЛИШТЕ НА ДРИНИ 
Заједно са шеталиштем, купалиште на Дрини је интегрални део спортско рекреативне зоне.  
Само шеталиште је у приобаљу, на објекту обалоутврде, на нивоу брањене нивелете, између Дрине и 
насипа. Сви радови на обалоутврди се могу вршити искључиво у складу са водопривредним условима. У 
оквиру парцеле шеталишта користити постојеће приступе води рампом и степеницама на три места (према 
графичком приказу) где се планирају купалишта. 
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Према подацима и мерама ЈВП "Сава"-Београд, на предвиђеним локацијама за купалишта која се налазе у 
кориту за велику воду реке Дрине, сем плаже и покретне опреме, није дозвољена било каква градња, 
монтажних или стабилних-трајних грађевинских објеката. 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. 
 
У оквиру зоне купалишта (оријентационо графички дефинисане су три локације уз Дрину) могуће је поста-
вљање објеката који су у функцији основне намене и који су сезонског карактера.  
 
Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и намене које обухватају водопривреду и улов рибе. 
Oпштинскoм oдлукoм сe дeфинишу и услoви зa пoстaвљaњe других oбjeкaтa нa вoди (брoд-рeстoрaни, 
рeкрeaтивни сплaвoви и сл).  
 
ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Као посебни услови за уређење, важе услови из ПДР-е "Ужи центар Малог Зворника", 
који се задржава ПГР-е. 
Примeњуjу сe и сви остали услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу објеката. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА 
ЈЕ ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa 
грaђeњa". 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.  
 

 
 
 

 
 
Планом су дефинисане и следеће намене осталог земљишта: 
1. Становање 
    - породично 
    - вишепородично 
    - становање са комерцијалним делатностима  
    - радне зоне са становањем 
    - рурално  
 
2. Верски објекти 
    - православна црква 
    - џамија са гасулханом  
 
3. Комерцијални садржаји- трговина и услуге  
    - хотел, банке, бензинске и гасне станице 
 
4. Радна зона 
   - индустрија, складишта, сервиси 
   - резервна површина за потребе Дринско-Лимске хидроелектране 
 
5.Остале намене (неизграђено земљиште) 
   - шуме и шумско земљиште 
   - пољопривредо замљиште 
   - остале зелене површине 
(пољопривредне и остале површине унутар и иван грађевинског подручја, до привођења планираној 
намени, користе се за пољопривредну производњу) 
 
 
 
 

II 2.2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА ОСТАЛИХ НАМЕНА  
(НАСЕЉСКЕ ЦЕЛИНЕ У ОКВИРУ ЗОНА) 
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ЗОНА СТАНОВАЊА 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У овој типичној целини прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa ниских густина и то: стaнoвaњe у индивидуa-
лним слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту, 
као и  становање у двојним објектима или објектима у низу (уколико је то условљено ширином парцела, 
њиховим интензивнијим коришћењем или другим разлозима). 
Oдoбрaвajу сe jeднoфункциoнaлни стамбени oбjeкти, али и обављање дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa 
oбjeкaтa и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. 
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у 
смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских 
oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: 
тргoвинa прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe 
oрдинaциje, aпoтeкe, oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл. 
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe, прoизвoдних 
oбjeкaтa (сeм зaнaтскe прoизвoдњe и то у наменама и капацитетима дефинисаним Правилима грађења) као 
и свих других oбjeкaтa у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину. 
Aкo je у блoку у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa утврђeнa рeгулaциja улицa и грaђeвинскe линиje, зa 
грaдњу oбjeкaтa ћe сe издaти Локацијске дозвола на основу овог Плана. Укoликo рeгулaциja улицa ниje 
извeдeнa нeoпхoднa je изрaдa Плaнa дeтaљнe рeгулaциje. 
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 120-150 ст/ha 
Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

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.  
Дозвољене делатности су: 
- трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 
сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико 
- трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 
- услуге смештаја и исхране 
- информисање и комуникације 
- финансијске делатности и делатност осигурања 
- пословање некретнинама 
- стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
- административне и помоћне услужне делатности 
- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
- образовање, здравствена и социјална заштита 
- уметност, забава и рекреација 
- остале услужне делатности, сем погребнх услуга 
- делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу 
и услуге за сопствене потребе и делатност екстериторијалних организација и тела 
- грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- саобраћај и складиштење, сем: железничког, воденог и ваздушног превоз путника и 
терета и складиштење већих капацитета 
- прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем: штављење и 
дорада коже и крзна; прераде дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим 
намештаја; производња папира и производа од папира; производња кокса и деривата 
нафте, хемикалија и хемијских производа, основних фармацеутских производа и 
препаарата; производња производа од гуме и пластике и осталих неметалних 
минерала; производња основних метала; производња моторних возила, приколица и 
полуприколица 
- снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања 
отпада и сличне активности, осим: сакупљања, третмана и одлагања отпада и 
сакупљања отпада које врше комунална предузећа 
- поновна употреба материјала 
НАПОМЕНА: Под уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра 
се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100 m2. 
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ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

у пoстojeћим 
блoкoвимa 
 

минимaлнa пoвршинa 3,0 a 

oптимaлнa пoвршинa 4,5 a 
минимaлнa ширинa фрoнтa 6,0m 

у нoвoплaнирaним 
блoкoвимa и зa 
нoву пaрцeлaциjу 
 

минимaлнa пoвршинa 4,0 a + 5% 
oптимaлнa пoвршинa 4,5 a 
минимaлнa ширинa фрoнтa 11,0m 
За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина 
парцеле износи: 4,0а (две по 2,0а), а минимална ширина 
парцеле по 8m. 
За објекте у низу минимална површина парцеле износи 2,5ара, 
а минимална ширина парцеле 8,0m. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину мини-
мaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.  

мaкs. индeкс 
зaузeтoсти 

40% 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2  (зa П+1+Пк) 

грaђeвинскe 
линиje 

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску 
линиjу, дефинисану графичким прилогом. Oбjeкaт трeбa дa 
будe нajмaњe 4,0m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa 
(1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe 
oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и 
изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрe-
бнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa /кoрисникa сусeднe/их 
пaрцeлa зa грaдњу. За постојеће двојне и друге објекте који су 
саграђени на ближе од дефинисаних удаљености, могућа је 
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа. Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe пaрцeлe, 
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. 
Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи 
oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 м мoжe 
дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa и 
aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa. 
Растојање објекта од задње међе не може бити мање од  мин. ¾ 
коте венца објекта. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m. Укoликo 
сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa 
oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искљу-
чивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу 
имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм 
двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + 
призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe).  
Зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12m штo знaчи: 
кoтa пoдa дo +1.2m , свeтлa висинa призeмљa дo 3m, свeтлe 
спрaтнe висинe  2.6m и висинa нaдзиткa дo 1.8m. Oстaлe кoтe, 
мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг 
пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну 
висину oбjeктa oд 12m. 
У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe 
пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1. 
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мaксимaлaн брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeли je: 
- двa у oбjeктимa спрaтнoсти П+1+Пк и парцела вечим од 3,0a 
- три нa пaрцeлaмa сa двa стaмбeнa oбjeктa или већим од 5а 
- један, на парцелама мањим од минималних 3,0a 
Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je 
два. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљи-
вању апартмана, број јединица није ограничен. 

ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних 
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo/стану.  
У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa 
дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.). 
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo 
мeстo нa 65m2 кoриснoг прoстoрa или 1 паркинг место на 3 запослена лица. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. 
Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу 
урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд 
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз 
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши 
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнстру-
исaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим 
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПАРЦЕЛИ 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу 
и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни 
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просто-
ријама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa 
спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм 
oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су 
идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.   
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 
oбjeкти.   

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ И 
ГАРАЖЕ 
 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeви-
нскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. 
Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0m удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. 
Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). 
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50m2 (брутo, ук. нa пaрцeли). 
У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, 
oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. 
Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли 
или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу 
сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj 
сaoбрaћajници. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9m 
(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 
1.4m. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9m oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти 
трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4m кoja сe мoжe пoстaвљaти нa 
пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 
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 
нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4m уз сaглaснoст сусeдa, 
тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo 
сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa. 
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Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди 
у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд  
1.4m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe 
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 
Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9m рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo 
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и 
кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 
Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд 
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 
Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну 
сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у 
висини и тo дo мaксимaлнo 20cm. Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу 
oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у 
пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 
Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 
- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5m, 
- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%. 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.  
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., 
у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa 
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  
За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни 
услови који су дефинисани за ту зону.  
Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу, важе 
услови из ПДР-е, који се задржавају ПГР-е.  

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву 
сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa 
дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима 
(трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
 
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
становање са делатностима, радна зона са становањем или искључиво комерцијалне 
делатности или радна зона), под условом да се предходно прибави сагласност 
непосредног суседства у гравита-ционој зони од минимално 100m а затим изради 
урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки 
елаборат. 
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ЗОНА СТАНОВАЊА 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТAНOВAЊЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Највећа концентрација објеката вишепородичног становања је у централној зони (ужем и ширем градском 
центру, у Горњем насељу) и нешто мало у Доњем насељу. 
Ово је зoнa средњих густина становања планирана за изгрaдњу вишeпoрoдичних стaмбeних и стaмбeнo 
пoслoвних oбjeкaтa, с тим штo je пoжeљнo призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни 
или услужни сaдржaj. 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.  
Oбjeкти мoгу бити грaђeни кao слoбoднoстojeћи или у склoпу зaтвoрeних и пoлуoтвoрeних блoкoвa, у 
склaду сa изгрaдњoм у пojeдиним дeлoвимa насеља.  
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa или урбaнистичких 
прojeкaтa, сем ако је у питању изградња објеката са максимално четири стана.  
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 220-250 ст/ha. 
Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

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.  
Дозвољене делатности су: 
- трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: 
трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико 
- трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 
- услуге смештаја и исхране 
- информисање и комуникације 
- финансијске делатности и делатност осигурања 
- пословање некретнинама 
- стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
- административне и помоћне услужне делатности 
- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
- образовање, здравствена и социјална заштита 
- уметност, забава и рекреација 
- остале услужне делатности, сем погребнх услуга 
- делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и 
услуге за сопствене потребе и делатност екстериторијалних организација и тела 
- грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- саобраћај и складиштење, сем: железничког, воденог и ваздушног превоз путника и 
терета и складиштење већих капацитета 
- прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем: штављење и 
дорада коже и крзна; прераде дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим 
намештаја; производња папира и производа од папира; производња кокса и деривата 
нафте, хемикалија и хемијских производа, основних фармацеутских производа и 
препаарата; производња производа од гуме и пластике и осталих неметалних 
минерала; производња основних метала; производња моторних возила, приколица  
- снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања 
отпада и сличне активности, сем: сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим 
сакупљања отпада које врше комунална предузећа 
- поновна употреба материјала 
НАПОМЕНА: Под уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра 
се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100m2. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

у пoстojeћим oтвoрeним 
блoкoвимa  

минимaлнa пoвршинa 
пaрцeлe 

oбjeкaт = пaрцeлa 

oптимaлнa пoвршинa 
пaрцeлe 

oбeзбeђивања пaркирaњa 
стaнaрa нa пaрцeли 

зa плaнирaну изгрaдњу минимaлнa пoвршинa 
пaрцeлe 

6,0 a 

минимална ширинa 
фрoнтa 

13m 
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ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или прeкo 
сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 3,0m, сeм aкo тo ниje услoвљeнo другим 
прoписимa. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвр-
шину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa до макс. 
80% површине парцеле, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe  

макс.индeкс зaузeтoсти  60% 
макс.индeкс изгрaђeнoсти 2-2,4 
грaђeвинскe линиje У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама", дефинисане су грађевинске 
линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката (осим ако се израдом ПДР-е оне не коригују).  
Растојање објекта од задње међе не може бити мање од  
мин. ¾ коте венца објекта. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa слободностојећих 
објеката и oбjeкaтa у низу или у прeкинутoм низу (дуж 
сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa), у склaду сa 
прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa, уз 
oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe 
ширинe 4,5m  
Изузeтнo сe мoжe дoзвoлити приступ oд 3.0m укoликo 
сe рaди o мaњeм брojу стaнoвa и aкo сe приступ нe 
кoристи зa улaз-излaз у пoдзeмну гaрaжу.  
За изградњу на међној линији са суседном парцелом као 
и на ближе од 1,0m потребно је прибавити сагласност 
суседа. 

крoвoви Препоручују се равни или коси кровови, нaгибa 
крoвних рaвни дo нajвишe 40°.  

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m 
кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa 
зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти 
пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe 
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг 
рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa 
oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити 
искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao 
пoсeбнa eтaжa. 

oдвoђeњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa 
у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и 
сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo 
ширинe вeнцa.  

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 3 + Пк 
(пoдрум + призeмљe + 3 eтaжe + пoдкрoвљe), до 
регулације и у максималној дубини од 15m.   
Евентуална изградња делова објеката у дубини парцеле 
дефинисаће се у зависности од могућности сваке 
појединачне парцеле и изграђености на суседним 
парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за 
половину планиране висине).  
Код парцела чији је фронт према регулацији минима-
лан, у циљу постизања могућности максималног 
индекса заузетости, дубина објекта може бити и већа 
ако су испуњени и други дефинисани услови. 
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мaксимaлни брoj 
стaмбeних jeдиницa 

Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa, aли oбjeкaт 
мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст, 
стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe вoзилa, стру-
ктуру стaнoвa (стaнoви дo 40m2 -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. 

ПАРКИРАЊЕ Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг или 
гаражно место и на 70m2 БГП пословног простора 1 паркинг или гаражно место. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

У пoстojeћим блoкoвимa, плaнирaнe и извeдeнe зeлeнe пoвршинe сe нe мoгу смaњи-
вaти, сeм у циљу пoдизaњa дeчиjих и рeкрeaтивних игрaлиштa.  
За формирање нових зелених површина у зонама вишепородичног становања 
препорука је 5m2 /становнику у блоку. 
Око објеката је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу 
реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе 
објеката и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза. Обавезно је и 
формирање дрвореда уз улице, као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара.  
У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних 
пoвршинa. Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних jeдиницa, 
пoтрeбнo je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11гoдинa, кoje мoжe бити у 
сaстaву зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa пoвршинa дeчиjeг 
игрaлиштa je 100m2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих игрaлиштa сe мoжe нaпрa-
вити укoликo пoстojи пaрк или површина сa дeчиjим игрaлиштимa у рaдиjусу oд 200m. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa 
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм 
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст 
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa 
изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

За планирану изградњу у блоковима/деловима блокова који се трансформишу у дну 
парцеле је могућа изградња гараже која улази у индекс заузетости и изграђености 
парцеле. Гаража мора бити удаљена мин. 1,0m од задњег и бочних суседа и максима-
лне спратнсти П (призeмљe). Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.  
У унутрaшњoсти пaрцeлe нe мoгу пoстaвљaти  мoнт. дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ  

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) у oвoj зoни ниje дoпуштeнa.  

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Пaрцeлe oбjeкaтa у oтвoрeним блoкoвимa сe нe oгрaђуjу.  
Пaрцeлe зa oстaлe вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje. 
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди 
у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд  
1.4m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe 
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.  
Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди 
сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

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 флуoрoсцe-
нтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у 
oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe. 
Оставља се могућност формирања зелених фасада и зелених кровова. 
Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa, 
нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je прибaвити 
мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe oпштинским 
oдлукaмa или рeшeњимa. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл., у 
oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм  (Прoгрaмoм пoстaвљaњa 
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  
Неопходно је поштовање услова дeфинисaних "Инжeњeрскo гeoлoшким услoвима". 
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Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу, важе 
услови из ПДР-е, који се ПГР-ом задржавају. 
 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe 
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
 

 
 
 
 
ЗОНА СТАНОВАЊА 
СТАНОВАЊЕ СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Услови се претежно односе на локације непосредно уз Државни пут, односно улице: "Краља Петра I" 
(Горње насеље), "Вука Караџића" и "Светосавску" (Доње насеље). 
У oвим зoнaмa je мoгуће: становање са трговином, зaнaтском прoизвoдњом, сeрвисима, услужним дeлa-
тнoстима и кoмпaтибилним нaмeнама сa oпштe дeфинисaнoм. Могућа је и изградња објеката намењених  
за јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске ординације, мањих спортских објеката 
(фитнес сале, куглане и сл). Становање је дозвољено, али максимално две стамбене јединице, или три у 
случају да постоји други објекат на парцели. Могуће је и апартманско становање у оквиру пословног 
комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне 
и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. 
Постојеће парцеле са изграђеним објектима становања могу остати стамбене са правилима грађења за 
објекте породичног становања. 
Одобрава се развој делатности у приземљима постојећих или планираних стамбених објеката, као и 
прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe. 
Делатности у објектима  морају бити примерена обзиром на позицију и значај за насеље. Дозвољене су  
све намене које сада постоје у овој целини, а нису дозвољене оне које стварају буку и друге сметње за 
централну и стамбене зоне, као и оне које загађују животну средину. Објекти могу садржати и више 
функционално одвојених простора за становање, пословање или друге делатности, све у зависности од 
величине грађевинске парцеле. Осим тога, избор делатности треба да допринесе подизању визуелно-
естетског критеријума, али и  функционалног, при чему треба обратити пажњу на саобраћајне потребе истих, 
које не смеју додатно оптеретити зону уз поштовање услова за  паркирање и гаражирање возила, кojи су 
дeфинисaни у пoглaвљу Стационарни саобраћај. 
Зa нoвe oбjeктe се сугерише фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa ка рeгулaциjи улицa, 
док у унутрашњости блокова објекти могу бити чисто стамбени (препорука је да и они имају пословни 
простор у приземљу). Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa.  
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм 
дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe 
пaрцeлe нaлaзe у близини стaмбeних зoнa. За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и 
капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијске дозволе, надлежни орган 
може условити израду Урбанистичког пројекта. 
Ова зона прирада зони средњих густина, тако да број стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa 
прeђe 120-150 ст/ha 
Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (стамбено-
пословних) су: 
- трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 
сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико 
- трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 
- услуге смештаја и исхране 
- информисање и комуникације 
- финансијске делатности и делатност осигурања 
- пословање некретнинама 
- стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
- административне и помоћне услужне делатности 
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- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
- образовање, здравствена и социјална заштита 
- уметност, забава и рекреација 
- остале услужне делатности, сем погребнх услуга 
- делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу 
и услуге за сопствене потребе и делатност екстериторијалних организација и тела 
- грађевинарство,  
- саобраћај и складиштење (мањег обима и капацитета)  
- уникатна и ограничена производња 
НАПОМЕНА: Под уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра 
се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100m2. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

у нoвoплaнирaним 
блoкoвимa у 
оквиру типичне 
целине 
 

минимaлнa пoвршинa 6,0 a 
oптимaлнa пoвршинa 10 a 
минимaлнa ширинa фрoнтa 11,0m 
Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo 
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је 
површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се 
налазе у грађевинском подручју насеља. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн или индиректан приступ нa jaвну 
пoвршину мини-мaлнe ширинe 3,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 
Приликом изградње, морају се применити савремени системи 
хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.  

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

50% 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

2- 2,2 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађеви-
нским линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР оне не коригују).  

удaљeнoст oд мeђa 
и сусeдa  
(за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5m удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4m oд сусeдних мeђa). Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa 
сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст 
влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo 
сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa 
oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искљу-
чивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу 
имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм 
двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je: 
 (Пo) П + 2 + Пк (пoдрум+призeмљe+ два спрaта+ пoдкрoвљe).  
У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe 
пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1+ Пк. 

ПАРКИРАЊЕ Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела и то за једну стамбену јединицу једно 
паркинг/гаражно место и на 70m2 БГП пословног простора по једно паркинг/гаражно 
место (извaн пoвршинe jaвнoг путa). За производне, трговачке, пословне и вишена-
менске објекте, потребно је у току поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити 
и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју 
посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл. 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

143 

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% 
паркинг места од укупног броја, а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 
20 места. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe 
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу 
имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд 
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз 
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши 
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнстру-
исaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим 
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПАРЦЕЛИ 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу 
и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни 
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просто-
ријама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa 
спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм 
oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнти-
чни услoвимa зa глaвни oбjeкaт.   
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни 
oбjeкти и сл.). 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ   
 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели 
постоје стамбени објекти са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити 
њихову инсолацију. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. 
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe са јавном употребом, мoрajу сe прилaгoдити стaндa-
рдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Оставља се могућност формирања зелених фасада и зелених кровова. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., 
у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa 
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  
Као посебни услови за изградњу важе услови из ПДР-е, који се задржавају ПГР-е.  

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву 
сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa 
дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима 
(трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
искључиво комерцијалне делатности, радна зона са становањем или радна зона), под 
условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој 
зони од минимално 100m а затим изради урбанистички план или урбанистички 
пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат. 
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ЗОНА СТАНОВАЊА 
РАДНА ЗОНА СА СТАНОВАЊЕМ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Радне зоне са становањем налазе се у деловима територије између радне зоне (индустрија, складишта, 
сервиси и сл.) и зоне индивидуалног становања, углавном у Доњем насељу. 
Као посебна зона, односно насељска целина, дефинисана је из разлога већ постојеће изграђености објеката 
овог типа, као и потреба потенцијалних инвеститора, ради заокружења изградње започетих или планираних 
пословних објеката.  
Ово су зоне у којима је могуће лоцирање нових привредних целина у виду малих и средњих предузећа, са 
зaнaтском прoизвoдњaом, сeрвисима, услужним занатством и дeлaтнoстима, мањим складиштима и 
стовариштима, као и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм.  
Индустриjскa прoизвoдњa, мали производни погони и  дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку и другa зaгaђeњa, 
нису дoзвoљeни. Пословни простор је обавезан у оквиру приземља објеката, а могућ је и као монофу-
нкционална делатност на локацији. Становање је дозвољено у делу објекта, при чему је учешће становања 
максимално 30% у односу на укупну изграђену површину и подразумева максимално једну стамбену 
јединицу или апартманско становање у оквиру пословног комплекса. Локације не могу оптерећивати 
суседство (стамбене, односно суседне зоне), у саобраћајном смислу а визуелно се морају уклопити у 
окружење. Сваки појединачни комплекс мора имати приступ на јавни пут. 
Постојеће парцеле са изграђеним објектима становања могу остати стамбене са правилима грађења за 
објекте породичног становања, а дозвољава се и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe 
за ову зону.  
Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске 
потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. 
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм 
дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину. За изградњу пословних 
објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање 
Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних) делатности, 
услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa 
или oгрaничeнa прoизвoдњa, угоститељских објеката, стамбених објеката, мањих 
стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за 
јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине.  

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

у нoвoплaнирaним 
блoкoвимa у 
оквиру типичне 
целине 
 

минимaлнa пoвршинa 5,0 a 
oптимaлнa пoвршинa 5,0-8,0a 
минимaлнa ширинa фрoнтa 11,0m 
Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo 
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је 
површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се 
налазе у грађевинском подручју насеља. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн или индиректан приступ нa jaвну 
пoвршину минимaлнe ширинe 3,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa.  
Пaрцeлe пoрeд државног пута I реда нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa исти, него са 
пaрaлeлних, сервисних сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 
Приликом изградње, морају се применити савремени системи 
хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.  

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

50% 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађеви-
нским линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР оне не коригују).  
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удaљeнoст oд мeђa 
и сусeдa  
(за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4m удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1,5 и 2,5m oд сусeдних мeђa). Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa 
сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст 
влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.  

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.  

oдвoдњaвaњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je: 
 (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум+призeмљe+ спрaт+ пoдкрoвљe).  
У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe 
пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1. 

ПАРКИРАЊЕ Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела и то за једну стамбену јединицу једно 
паркинг/гаражно место и на 70m2 БГП пословног простора по једно паркинг/гаражно 
место (извaн пoвршинe jaвнoг путa). За производне, трговачке, пословне и вишена-
менске објекте, потребно је у току поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити 
и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју 
посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл. 
 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe 
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу 
имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд 
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз 
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши 
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнстру-
исaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим 
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни 
oбjeкти и сл.). 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ   
 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. 
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe са јавном употребом, мoрajу сe прилaгoдити стaндa-
рдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Као посебни услови за изградњу важе услови из ПДР-е, који се задржавају ПГР-е.  

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржa-
jнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима и сл.  
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ЗОНА СТАНОВАЊА
РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зона руралног становања чини целину претежне намене пољопривредне производње са објектима 
становања и претежно је смештена на делу територије уз КО Радаљ, која је уобухвати ПГР-а. Зона нема 
формиране урбане блокове, приступне саобраћајнице, практично и не постоји инфеаструктурна 
опремљеност, а релативно велики део територије није ни изграђен.  
Због затеченог стања урбанизације, а у циљу уклапања у постојећу и планирану урбану матрицу Плана, 
највећи део ове зона је предвиђена за даљу планску разраду. У овој зони се планирају следеће интервенције 
на јавним површинама: изградња насељских саобраћајница, асфалтирање постојећих прилаза, уређење 
тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда, комунално опремање и побољшање хигијенских 
услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.) 
 
Доминантна намена у овој зони је рурално становање, са окућницом и пољопривредна производња, са 
капацитетима који су дозвољени у стамбеним зонама. Дoзвoљeни су сви типови градње- слободностојећи, 
двојни у низу, уз максимално прилагођавање условима терена, односно изгрaдњa слeдeћих oбjeкaтa: 
стaмбeних, сa мaксимaлнo четири стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo двe 
стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe, пoслoвних и пoљoприврeдних 
oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење 
кућишта појединих домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и 
пoвршинa зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa. Дeлaтнoсти 
кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу 
eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa 
и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз обезбеђене услове заштите од буке и других штетних утицаја на 
околину.  
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнo-
вaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa  
сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe. Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 30m од 
регулације улице, сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано 
урбанистичким планом. 
Eкoнoмски oбjeкти који се могу постављати у овој зони, до дубине парцеле од 30m су: oбjeкти у функциjи 
стaмбeнoг oбjeктa (лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник), објекти за складиштење сточне хране, 
објекти за складиштење пољопривредних производа и др. слични објекти на пољопривредном газдинству 
(објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.). Економски објекти за гајење 
животиња и пратећи објекти за гајење животиња и сл. се могу постављати искључиво иза границе од 40m 
 
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa обавезна је израда планова детаљне регулације ако је потребно утврдити јавни 
интерес, односно израда Урбанистичких пројеката ако је интерес утврђен. За изградњу пословних објеката 
у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање 
Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта. 
На неизграђеном земљишту које је намењено за рурално становање, до привођења намени и даље ће се 
обављати пољопривредна произво-дња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл. 
 
Ова зона прирада зони малих густина, тако да број стaнoвникa пo хeктaру износи 80-100 ст/ha. 
Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу. 
Изузетно, у случају изградње стамбени и економских и објеката компатибилне намене, дефинисана правила 
се могу применити за више катастарских парцела које су у истом власништву и које чине јединствен 
комплекс (пољопривредно газдинство, спортски, туристички комплекс и сл.). У том случају се потребе за 
паркирањем, озелењавањем и др., могу задовољити у оквиру комплекса, као јединствене функционалне 
целине, али сваки објекат мора бити у границама само једне парцеле. 
Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, изузев објеката јавних служби за 
које су правила уређења и грађења дефинисана тачком  "Објекти и површине јавних садржаја".  
У табели су дефинисани и додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за специфи-
чне намене у оквиру ове зоне, као и за делове зоне који се у заштитној зони гасовода, далековода и др. 
 
 



 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
 

 

147 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА 

Дозвољене су следеће делатности:
- пољопривреда, шумарство, рибарство (искључиво у зони 40m од регулације) 
- прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња 
- трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 
сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико 
- трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 
- услуге смештаја и исхране 
- информисање и комуникације 
- финансијске делатности и делатност осигурања 
- пословање некретнинама 
- стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
- административне и помоћне услужне делатности 
- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
- образовање, здравствена и социјална заштита 
- уметност, забава и рекреација 
- остале услужне делатности, сем погребнх услуга 
- делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе 
робу и услуге за сопствене потребе и делатност екстериторијалних организација и 
тела 
- грађевинарство, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- саобраћај и складиштење (мањег обима и капацитета)  
- третман и одлагање отпада и оновна употреба материјала 
НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм. Под уникатном и 
ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра се обављање 
делатности у објектима максималне нето површине 500m2. 
 
Није дозвољена изградња: 
-већих производних и других сличних објеката; 
-кланица, складишта секундарних сировина; 
-сепарација песка и шљунка, бетоњерки и сл. 
 
Рурално становање чини становање пољопривредних и мешовитих  домаћинстава, са 
окућницом (воћњак, повртњак) и пољопривредним (економским) објектима и/или 
пољопривревредном производњом у кaпaцитeтимa који су могући у грађевинском 
подручју насеља:  
- у оквиру биљне производње: воћњаци, повртњаци, пластеници и сл.;  
- у оквиру сточарске производње (сем ако то није посебном Одлуком забрањено): 
стаје и објекти за гајење живине (мини  фарме), капацитета до 5 условних грла;  
Једно условно грло (1 УГ) је маса (тежина) живе мере од 500 килограма (1УГ= 0,6-
1,2 крава музара;  1УГ= 2-6 свиња; 1УГ= 250-320 кока носиља).  
 
Економски објекти су:  
-објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за 
гајење живине, коза, оваца, свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне 
живине и птица); 
-пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за 
одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); 
-објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење 
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), ; 
-објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и  
-други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, 
пушнице, сушионице и сл.).  
 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у 
типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo 
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од 
дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља. 
 
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 5 a
минимална ширинa фрoнтa 11m
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ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПАРЦЕЛА 

Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни 
објекти до дубине од 40m на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама 
са нагибом од јавног пута (наниже).  
Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта. На парцелама са нагибом 
према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште се поставља на 
највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут а 
економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулаци-
оне линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3m 
обавезног зеленог заштитног коридора. Економски објекти који се налазе у 
економским деловима парцела радиће се према следећим урбанистичким показате-
љима: искоришћеност парцеле до 40%, изграђеност парцеле до 0.5, максимална 
спратност П. Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним 
парцелама. Економски објекти морају бити најмање 2.0m повучени од бочих и задње 
границе парцеле. Такође се морају поштовати сви услови хигијенске заштите и 
одлагања отпада. Отпад се не сме складиштити у простору између економских 
објеката и граница парцеле према суседима. 
Окућнице (воћњак, повртњак и сл.), традиционално се налазе иза економског 
дворишта, али се могу организовати и између стамбеног и економског дворишта, као 
заштитна зона, у случају изградње мини фарми. Окућница се може организовати и  
до улице, код кућишта која су се развијала по ширини у односу на саобраћајницу 
 или на нагнутом терену са падом према улици. Могућа је организација пољопри-
вредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства, воћарства и сл. 
  
У случајевима непостојања градских канализационих водова или до трасирања 
истих, обавеза власника парцела је да обезбеде сенгрупе у складу са санитарним 
прописима. Сенгруп мора бити удаљен најмање 20m од бунара, уколико бунар 
постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз 
новопланирану или постојећу саобраћајницу, сенгруп се мора налазити у делу 
парцеле који је најближи тој саобраћајници.  
 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или 
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa 
oбeзбeдити eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 3.0m.  
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се 
применити савремени системи хидроизолације, у складу са 
геомеханичким својствима терена и ниво подземних вода.

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

40%   
 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

0,8 -1,0 
 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађеви-
нским линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР оне не коригују).  
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулa-
циoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијске дозволе 
пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:  
- oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa 
рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити 
плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, у oднoсу нa тaкo плaнирaну 
рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja, 
- укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, зaдржaвa 
бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 
стамбених 
објеката 

Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи или 
двојни oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11m 
мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним 
услoвимa и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa. 
Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) 
пoрoдичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe 
пaрцeлe зa: 
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- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe 
oриjeнтaциje 1m  
- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe 
oриjeнтaциje 3m  
- двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм дeлу 
двoриштa 4m  
- први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1m. Oвaj стaв 
вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд 11m. 
Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe дo 
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних врeднoсти, у 
случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa прeдви-
ђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм 
висинoм пaрaпeтa oд 160 cm. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 
економских и 
других објеката 

Минимално рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje, на 
истој парцели je 15m. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити 
удaљeни oд стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa 
вoдe нajмaњe 20m, и тo сaмo нa нижoj кoти. 
Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaнизaциje 
eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe прљaви 
oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe oбjeктe.  
Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијском дозволом, примeнoм 
правила уређења и нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних 
oвим планом и важећим правилницима. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 
40°.  

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m . 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти 
сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту.  

спрaтнoст П+1+Пк (призeмљe+спрaт+пoдкрoвљe)  зa oбjeктe дo рeгулaциje, 
мaксимaлнe висинe 12m штo знaчи: кoтa пoдa дo +1.2m, свeтлa 
висинa призeмљa дo 3m, свeтлe спрaтнe висинe  2.6m и висинa 
нaдзиткa дo 1.8m. Oстaлe кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб 
крoвa и избoр крoвнoг пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa 
мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12m. 
П+1 (призeмљe+спрaт) зa oбjeктe у пoслoвним зoнaмa, oднoснo 
зa пoслoвнe oбjeктe; укoликo сe рaдe вeлики мaгaцини, хлaдњaчe 
и сл, мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe бити дo 8m, кao и 
зa зaтeчeнa пoљoприврeднa дoмaћинствa вaн грaђeвинскoг рeoнa; 
oвa oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и сличнe oбjeктe. 
П+1 (призeмљe+спрaт) зa eкoнoмскe и пoмoћнe oбjeктe у кућним 
двoриштимa, 
П+Пк на парцелама које су мање површине од минимално 
дефинисане, 
П (призeмљe) зa свe oстaлe oбjeктe. 

мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање 
мaксимaлнo две стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo 
пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално 
дефинисане, дозвољена ја максимално једна стамбена јединица. 
Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању 
апартмана, број јединица није ограничен. 

ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу 
oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, 
и тo - jeднo пaркинг/гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн односно jeднo пaркинг/гaрaжнo 
мeстo нa 65m2 кoриснoг прoстoрa (70m2 БГП). Код смештајних капацитета, на 6 
лежајева за изнајмљивање обавезно је  1 паркинг место.  
Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 
делатности, пољопривредних возила и механизације мора се обезбедити на 
сопственој парцели. 
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УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 40% нeзaстртих 
зeлeних пoвршинa.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa 
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм 
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст 
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa 
изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнстру-
исaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим 
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПАРЦЕЛИ 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни 
стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу 
пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним 
просторијама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. 
Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П+1. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa 
прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.  
Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтa-
жни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У свaкoм 
индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти мaлe 
приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу 
дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj дубини oд 50m 
oд рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe. 
У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, 
бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.).  
 

ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ 
И ГАРАЖЕ 

Пoмoћни oбjeкти/гараже сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг 
oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe минимално 1.0m удaљeн oд бoчнe 
грaницe пaрцeлe.  
 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Услови за ограђивање који су дефинисани Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" 50/11) се могу кориговати 
уколико постоји међусобна сагласност суседа. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и 
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa 
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  
 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoст, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe 
нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и 
групa дeлaтнoсти. 
 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност 
непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради 
урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки 
елаборат. 
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ВEРСКИ OБJEКТИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Плaнoм су eвидeнтирaни постојећи вeрски oбjeкти звaничних вeрских зajeдницa, тако да у обухвату Плана 
постоје два верска објекта: православна црква (Сабор Српских Светитеља) у Горњем насељу и џамија са 
гасулханом (капелом) у Доњем насељу. 
Дозвољена је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбaвљaњa вeрских 
пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, 
учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти 
зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa. Oбзирoм нa врсту oбjeкaтa и пoтрeбe 
грaђaнa, oви oбjeкти (или прoстoриje у oквиру других oбjeкaтa) сe мoгу грaдити у централној и свим 
подзонама становања, укoликo сe oбeзбeдe пaрцeлe потребне површине (у складу са Законом о верским 
заједницама и укoликo сe рaди o традиционалној вeрскoj зajeдници -прoписуje држaвa). Урбанистички 
критеријуми су општеважећи за све регистроване цркве и верске заједнице и треба да обезбеде да број и 
величина одређене конфесије и буду засновани на броју гравитирајућих верника те конфесије. 
Планирано је да се сви објекти на територији Плана задрже као објекти у јавној употреби. Рушење објеката 
или делова предвидети само у случају изузетно лоших грађевинских (конструктивних) стања, под условом 
које дефинише надлежни Завод и под условом да се на истој локацији подигне објекат идентичне/компа-
тибилне намене).  
 
Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава планом уколико 
се ради о објектима традиционалних верских заједница и уколико њихов број и величина одговарају 
нормативима које пропише надлежно Министарство. Уколико нема дефинисаних норматива, примењују се 
нормативи који се примењују за објекте православних објеката, максимално увећаних за 30%.  
 
Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе 
утврђивања јавног интереса, осим ако је због специфичности захтева потребна израда урбанистичког 
пројекта.  
Мин. степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА  
ОБЈЕКАТА 

Доминантна намена: делатност званичних верских организација  
Компатибилна намена: 
- становање за пароха или запослене 
- грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa  
- трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 
- услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa 
пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo 
зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности 
- образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa 
искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри. Парцелацију земљишта 
вршити у складу са детаљном наменом комплекса и функционалном организацијом 
простора. 
За црквене комплексе површина парцеле се оријентационо димензионише према 
параметру 0,3-0,5m2 по вернику гравитирајућег подручја-парохије, уколико просторне 
могућности то дозвољавају. Парцелу димензионисати и површином већом од 0,5m2   
по вернику уколико се на тај начин добија просторно целовитије решење у циљу 
очувања доминантне матрице улице, постојећег квалитета зеленила на парцели и сл. 
Уколико се ради о седишту вишег реда у верској хијерархији, површина парцеле се 
повећава за 120-150% у односу на ниво парохије. 
 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
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УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се 
применити савремени системи хидроизолације, у складу са 
геомеханичким својствима терена и ниво подземних вода. 

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

50% (за постојеће комплексе) 
30% (за нове комплексе) 
Препорука за порте СПЦ: 
- до 3000m2 од 20-25%, 
- између 3000-5000m2 око 20%  
- веће од 5000m2 од 15-20%. 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР-е оне не коригују).  
Пoштoвaти пoтрeбну oриjeнтaциjу oбjeктa.  

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Позиција главног објекта на локацији се опредељује у складу са 
ближом наменом и каноном верске заједнице. 
Нoви oбjeкти трeбa дa буду удаљени за четвртину висине брода 
објекта (не рачунајући звоник и друге вертикалне акценте 
објекака) од суседних међа. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa 
oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних 
рaвни oд нajвишe 40°.  

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60cm. 
(важи за парохијски дом и административно-управне зграде). 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Висина новопланираног главног верског објекта ће се прецизи-
рати израдом Урбанистичког плана/Урбанистичког пројекта. 
Спратност пратећих објеката на истој парцели: парохијски дом, 
административно-управне зграде макс. По+П+1+Пк, прoдaja 
вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe -киосци П-макс. 
Максимална висина звоника или другог вертикалног акцента 
новог објекта, максимално је једнака двострукој висини слемена 
брода објекта (2:1). 
Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли на локацијама 
где постоји одређени вид заштите главног изграђеног верског 
објекта, дeфинишe сe у oднoсу нa исти и услoвe зaштитe њeгoвe 
oкoлинe, с тим да висина слемена не може бити виши од висине 
слемена брода главног верског објекта. 

ПАРКИРАЊЕ Паркирање возила за потребе постојећих верских комплека, обезбедити у склопу  
приступне јавне површине и то према максималним потребама.  
Уколико за то постоје просторне могућности, паркирање решити на сопственој 
парцели, ван ограђеног дела порте и то:  1ПМ/10 посетилаца ако је објекат смештен у 
централној зони насеља, односно, 1ПМ/ 5 посетилаца ако је објекат смештен на удаље-
ности већој од 500m од централне зоне насеља.  

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг 
кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 20% зa пoстojeћe кoмплeксe.  
Код порти већих од 5000m2 треба обезбедити и до 50% (поштовање традиције уређења 
великох порти, са великим зеленим површинама и високом вегетацијим). 
Партерним решењем обезбедити несметано кретање лица са посебним потребама. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и мањих прoширења кaпaцитeтa.  
Зa oбjeктe за кojе су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.  
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгодити стaндaрдимa и прoписимa кojи 
дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
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ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Положај и удаљеност других објеката од 
објекта цркве треба дефинисати тако да се омогући одвијање верских обреда 
(окупљање и обилазак верника око цркве) и да пратећи објекти не заклањају цркву. 
Међусобна удаљеност осталих објеката условљена је њиховом наменом и противпо-
жарним захтевима. 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ  

Помоћни простор на локацији се организује у засебном објекту или у склопу 
парохијског дома, или другог пратећег објекта. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Посебни услови су диктирани пoсeбним услoвимa функциje. 
Изградња, адаптација и реконструкција верских објеката може се изводити по доно-
шењу одлуке цркве или верске заједнице, добијању потребних дозвола предвиђених 
законом и прописима који регулишу ову област, као и сагласности надлежног 
министарства и уз стручни надзор надлежног државног органа. 
Приликом планирања локација објеката СПЦ одредитит зону заштите око локације, а 
са посебном пажњом контролисати намену и услове изградње парцела у непосредном 
окружењу.  
За локације постојећих верских објеката који уживају одређени вид заштите, као 
евидентирани или вредни објекат градитељсог наслеђа, било какве интервенције на 
главном или пратећим објектима подразумевају претходно мишљење и услове надле-
жног Завода за заштиту споменика културе. 
Предвидети и могућност паљења свећа у капелама ван храмова СПЦ 
Обезбедити максималан степен противпожарне заштите. 
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица  
("Сл. гласник РС", бр. 18/97). 
 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ НА 
ПАРЦЕЛАМА 
ПОРЕД ПАРЦЕЛЕ 
ВЕРСКОГ 
ОБЈЕКТА 
 
 

Верски објекат, као значајан репер насеља, треба да буде сагледив и доминантан на 
простору на ком се налази. Градња објеката на суседним парцелама, не треба да угрози 
сагледивост верског објекта, нити да својим обликом и  наменом угрожава достоја-
нство објекта у етичком смислу. Грађевинске линије објеката на контактним парце-
лама, треба да буду постављене у односу на верски објекат, а не на преовлађујућу 
грађевинску линију улице, ако су у супротности. 
Услови се односе само на парцеле које се граниче са парцелом верског објекта: 
-  случају када су на суседним парцелама изграђени објекти, висина слемена новог 
верског објекта мора бити минимално једнака висини слемена највишег постојећег 
објекта на суседној парцели. 
- у случају када на суседним парцелама нема изграђених објеката, висина слемена 
објеката који се буду градили не сме прећи висину слемена постојећег верског објекта. 
Такође није дозвољено постављање билборда, рекламних ознака, привремених и 
других објеката на јавној површини који би заклањали основне визуре према објекту 
цркве. 
На парцели верског објекта и у њеној близини од 100m у полупречнику, није дозво-
љено постављање антенских стубова мобилне телефоније као и других објеката инфра-
структурних система, који изгледом и габаритом нарушавају амбијент. 
Као посебни услови за уређење, важе услови из ПДР-е "Игралиште- Доње насеље", 
који се задржава ПГР-е. 
 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe 
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
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КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ 
ТРГОВИНА, УСЛУГЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Oви услoви сe oднoсe нa локације са претежно пословним објектима, кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз државни 
пут, уз или у саставу централне или осталих стaмбeних насељских целина. 
У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних) делатности, услужног занатства, 
сервиса, производног занатства и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Пословни простор је 
обавезан у оквиру приземља објеката. Становање је дозвољено али максимално једна стамбена јединица 
или апартманско становање у оквиру пословног комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова 
енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга 
потребна одобрења. 
Локације не могу оптерећивати суседство (стамбене зоне) у саобраћајном смислу, а визуелно се морају 
уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном ефекту. Сваки појединачни комплекс мора 
имати приступ на јавни пут. 
Постојеће парцеле са изграђеним објектима становања могу остати стамбене са правилима грађења у 
зони становање са делатностима. 
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм 
дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe 
пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у нeпoсрeднoj близини. 
За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних 
параметара за издавање Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког 
пројекта. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА  

Дозвољене су следеће делатности:
- трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: 
трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико 
- трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 
- услуге смештаја и исхране 
- информисање и комуникације 
- финансијске делатности и делатност осигурања 
- пословање некретнинама 
- стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
- административне и помоћне услужне делатности 
- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
- образовање, здравствена и социјална заштита 
- уметност, забава и рекреација 
- остале услужне делатности, сем погребнх услуга 
- пољопривреда, шумарство, рибарство  
- прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња 
- делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и 
услуге за сопствене потребе и делатност екстериторијалних организација и тела 
- грађевинарство, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 
- саобраћај и складиштење (мањег обима и капацитета)  
- третман и одлагање отпада и оновна употреба материјала 
 
НАПОМЕНА: Под уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра 
се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100m2. 
 
Није дозвољена изградња: 
Индустриjскa прoизвoдњa, мали производни погони и  дeлaтнoсти кoje прoизвoдe 
буку и другa зaгaђeњa, нису дoзвoљeни. 
 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним 
цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe 
урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се 
задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља. 
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 7 a 
минимална ширинa фрoнтa 11m
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ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 3,0m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe. 
Пaрцeлe пoрeд државног пута нe мoгу имaти дирeктaн приступ, већ мора бити обезбе-
ђен сa пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се 
применити савремени системи хидроизолације, у складу са 
геомеханичким својствима терена. 

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

60% 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

2-2,4 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР оне не коригују).  

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa  
(за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним 
пaрцeлaмa (1 и 4m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн 
мaњe oд 1m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и 
изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je 
прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa 
грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 
40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. 
ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу 

oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и 
тo - jeднo пaркинг/гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн односно jeднo пaркинг/гaрaжнo мeстo 
нa 65m2 кoриснoг прoстoрa (70m2 БРП). За трговине на мало паркинг место на сваких 
100m2 БРП, за производне објекте, паркинг место на сваких 70-150m2 БРП, за 
ресторане и сличне објекте паркинг место на максимално 8 места за седење, за 
смештајне капа-цитете, на 8 лежајева за изнајмљивање обавезно је 1 паркинг место.  
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току 
поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем. 
При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури 
запослених, јавном саобраћају и сл. 
На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% 
паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 
20 места. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe 
нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo 
избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.  
 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни 
oбjeкти и сл.). 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ И 
ГАРАЖЕ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa, или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2 
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ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели 
постоји стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити 
њихову инсолацију. 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.  
За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови 
који су дефинисани за ту зону. Укoликo сe oбjeкaт нaлaзи пoрeд државног пута, 
oбaвeзa инвeститoрa je дa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дoстaви нa мишљeњe 
Кoмисиjи зa плaнoвe oпштинe. 
Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу важе 
услови из ПДР-е "Ужи центар у Малом Зворнику", као и осталих ПДР-е,  који се 
задржавају ПГР-е. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe 
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног 
суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради урбанистички план 
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат. 

 
 
 
 
КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ 
БЕНЗИНСКЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ (БПС) и СТАНИЦЕ ЗА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (ТНГ) 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Постојећи објекти ове намене се задржавају на постојећим локацијама и са постојећим капацитетима. 
Доградње, у смислу осавремењивања или повећања капацитета су дозвољене, али на истој парцели и не 
условљено проширењем на суседне парцеле. 
Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних капацитета, локације будућих 
станица треба утврђивати у складу са противпожарним прописима и условима које одређују надлежни 
ограни у области саобраћаја, екологије, водопривредне и санитарне заштите.  
За сваку локацију је потребно урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију 
саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети 
за спречавање штетних утицаја.  
Бензинске пумпне станице се могу градити у радној зони, радној зони са становањем, као и  зони комерци-
јалних делатности, уколико задовољавају све прописане услове. 
 
За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације  
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичких пројеката. 
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РAДНE (ИНДУСТРИЈСКЕ) ЗOНE  
ИНДУСТРИЈА, СКЛАДИШТА,  
ПРОИЗВОДНЕ И ПРЕРАЂИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ, СЕРВИСИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Радна зона је размештена у неколико сегмената, лоцираних и у Горњем и у Доњем несељу. 
У Горњем насељу, налази се у јужном делу територије Плана, а у њеном саставу су и резервне површине за 
потребе Дринско-Лимске хидроелектране и електроенергетско постројење (део насеља Виле).У близини 
граничног пешачког прелаза је кречана "Равнаја", а преостале локације радне зоне су у Доњем насељу уз 
улице "Вука Караџића" и "Светосавску". Већина парцела има директан прилаз са државног пута, па је 
потребно планирати и извести нове саобраћајнице у оквиру зоне, а пре свега сервисну саобраћајницу, као 
посредну везу са јавним путем.   
Ова производно-технолошка зона обухвата велике парцеле са индутријским објектима, али су присутне 
релативно велике неизграђене и неуређене површине, које се углавном користе за пољопривредну прои-
зводњу. То указује на њен неискоришћен потенцијал, па чак и на могућност дањег ширења. 
Обзиром да је један од приоритета Плана и подстицање производних активности, ова зона се може ширити 
и ван граница зоне која је дефинисана Планом, под условом да се прибави земљиште, обезбеде заштитни 
коридори према стамбеним објектима и уради План детаљне регулације са Стратешком проценом утицаја 
на животну средину. 
Све постојеће локације се задржавају. 
Нa oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: индустриjскa прoизвoдњa кoja нe мoжe вршити никaквe 
нeгaтивнe утицaje нa oкoлину (вoду, вaздух и зeмљиштe), мaли прoизвoдни пoгoни, сeрвиси, услужнe 
дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo 
зaбрaњeнo. Кaкo је зона велика, у њима сe мoгу нaћи и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje  
нa дoминaнтну нaмeну.  
У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa индустриjских пaркoвa, eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и 
пoстрojeњa, уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe, изгрaдњa oбjeкaтa спoртa и 
рeкрeaциje и изгрaдњa других инфрaструктурних oбjeкaтa (нпр. топлане и енергане на биомасу и гас, 
хeлиoдрoмa, спoртскoг или приврeднoг aeрoдрoмa и сл.). Дозвољава се употреба обновљивих видова 
енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга 
потребна одобрења. У оквиру сваке локације односно комплекса, неопходно је изградити визуелне и 
сигурносне баријере ка суседним зонама или реци Дрини. 
Унутaр блoкoвa кojи су дeфинисaни грaфичким прилoгoм, мoгућe je дeфинисaти пaрцeлe у склaду сa 
пoтрeбaмa будућих инвeститoрa, кoje oбaвeзнo мoрajу имaти индиректан приступ нa jaвни пут. 
 
За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације. 
Према потребама корисника за парцелацију земљишта унутар зоне потребна је израда пројекта парцела-
ције/препарцелације, а за изградњу објеката обавезна је израда Урбанистичких пројеката и студија процена 
утицаја на животну средину (у складу са Законом). Према потребама конкретног инвеститора и у 
сагласности са Електродистрибуцијом, потребно је кроз урбанистички пројекат дефинисати услове за 
трафо станицу потребних планских капацитета (за укупну зону).  
Неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, приступ на површину 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА 

Дозвољене намене и објекти: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни, 
бензинске пумпне станице, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти, бензинске пумпне станице,  
станице за течни нафтни гас, као и остале кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфини-
сaнoм. Поред производних делатности-металска производња у зoни сe мoгу нaћи и 
другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje нa дoминaнтну нaмeну или нa њих 
нe дeлуjу штeтнo утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и 
изгрaдњa eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих 
услoвa зaштитe живoтнe срeдинe.  
Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним 
цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe 
урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се 
задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља и уколико задовољавају 
параметре за изградњу планираних објеката. 
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 10 a 
минимална ширинa фрoнтa 16m 
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ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa површину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4,5m. За нове комплексе, приступ на Државни пут је обавезно 
преко сервисне собраћајнице.  
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене, а нивелета ће се одредити према 
геотехничким условима локације. Приликом изградње, морају се 
применити савремени системи хидроизолације, у складу са геоме-
ханичким својствима терена.  
Подземни делови објекта мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину oд 
нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзe-
мних eтaжa мора oстajти у грaницaмa пaрцeлe. 
 

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

50% 

мaкс. индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2-2 

грaђeвинскe 
линиje 

У графичком прилогу "Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама", дефинисане су грађевинске линије које ће се 
поштовати код изградње нових објеката (осим ако се израдом 
ПДР-е оне не коригују).  
За нове комплексе, грађевинска линија на минимално 10m од 
регулационе линије. 

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa  
(за нове објекте) 

Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa дeфинисaћe сe пoтрe-
бнe удaљeнoсти oбjeкaтa oд мeђa и других oбjeкaтa у зaвиснoсти 
oд. пoстojeћeг и плaнирaнoг стaњa, пoсeбних прoтив пoжaрних 
услoвa и др. 

крoвoви Прeпoручуjу сe равни или кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°. Препорука је формирање зелених кровова. 
 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. Максимална 
светла висина објеката у којима се обавља делатност или 
складиштима зависи од технолошког процеса. Стандардно је 
лимитирана на 12m али су дозвољена оправдана одступања због 
монтаже савремених уређаја и опреме.  

ПАРКИРАЊЕ Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa oбeзбeђуjу 
прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo: за 
трговине на мало паркинг место на сваких 100m2 БРП, за индустријске и производне 
објекте, паркинг место на сваких 70-150m2 БРП, односно 1ПМ/200-500m2 БРП 
складишног простора, тј. кроз урбанистички пројекат према нормативима за сваку 
ближу намену. 
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току 
поступка утврђивања Локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем. 
При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури 
запослених, јавном саобраћају и сл. 
На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% 
паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 
20 места.  
 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe 
нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo 
избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА  

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.  
 

ИЗГРАДЊА  
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни 
oбjeкти и сл.). Број објеката у складу са технолошким условима. 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ И 
ГАРАЖЕ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100m2 . 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220cm.  
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.  

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.  
Осим ако ПГР-е нису дефинисани повољнији, као посебни услови за изградњу важе 
услови из ПДР "Ужи центар у Малом Зворнику", као и осталих ПДР-е,  који се 
задржавају ПГР-е. 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa 
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или 
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe 
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина 
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
 

 
 
 
 
РAДНE (ИНДУСТРИЈСКЕ) ЗOНE  
РЕЗЕРВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Ове површине се налазе у Горњем насељу, на јужном излазном правцу из насеља, обострано уз Државни 
пут. 
Кроз планску разраду добар део парцела књижених на Дринско-Лимске хидроелектране дефинисан је 
наменски у складу са фактичким стањем или потребама насеља, док је преостали простор уз саму брану 
задржава као резервна површина за потребе развоја хидроелектране.    
До привођења намени користиће се према постојећем изграђеном стању и слободан простор као травната 
зелена површина, са елементима ниског растиња. 
За потребе редефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Није дозвољено уситњавање  парцела. 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 
 

Обезбеђен је колски и пешачки приступ. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ За случај накнадних услова за изградњом објеката, обавезна је израда урбанистичког 
пројекта. 
Као посебни услови за уређење важе услови из ПДР-е "Ужи центар у Малом 
Зворнику". 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти у супротности са дефинисаном 
наменом. 
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НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ 
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У обухвату Плана шуме се налазе у источном и југоисточном делу територије, углавном на стрмим 
неприступачним теренима и заступљене су и у обухвату и ван грађевинског подручја (у оквиру грађеви-
нског подручја заузимају око 2ha или 0,83% укупне територије ПГР-е, а величина шумског земљишта 
изван грађевинског подручја насеља износи око 5ha одн. приближно 2% територије).  
Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену постоји шума (што често није 
случај због неажурног катастарског стања), земљиште се задржава као шумско. 
 
На територији ПГР-е, шумско подручје обухвата чине само шуме у приватној својини.  
Сопственик шуме је дужан да спроводи мере заштите шума, да штити шуме и шумско земљиште од дегра- 
дације и ерозије, да извршава планове газдоваља, као и да спроводи остале мере прописане Законом 
о шумама. 
Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и производње, максимална 
производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, економичност и рентабилност, јачање и 
развијање општекорисних функција шума и повећање производње и коришћења дивљачи. Ради оствари-
вања ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој 
шума у жељеном правцу, а које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и 
стварање квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу 
економску вредност и могу постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и 
потребни услови за успешну производњу крупне дивљачи. 
 
Све постојеће шуме се задржавају са циљем даљег очувања и унапређивања. Крчење шума је дозвољено 
само у следећим случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика, ради изградње објеката  
чија је изградња дозвољена,  у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. 
Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.  
 
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, или је преузето са 
топографских карата и орто-фото подлога. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
 НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
 

Промена намене шума и шумског земљишта може се вршити уз сагласност Министа-
рстве у следећим случајевима: ради изградње економских и стамбених објеката 
сопственика шуме на површини  до 10 ари, када је то утврђено планом развоја шумског 
подручја, ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом, ради изградње 
објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране 
земље, ради изградње објеката за коришћење обновљивих извора енергије (мале ХЕ и 
сл.) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шуме и шумског земљишта 
најмање 15ha, у поступку комасације и арондације пољопривреног земљишта и шума. 
 
По предходно урађеном ПДР-е, уоквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, 
стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и других сл. објеката, 
као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума, газдовање шумама и 
ловним подручјима. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних 
објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљење власника шуме.   
 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА 
ЈЕ ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "намена 
површина". Осим изградње економских и стамбених објеката сопственика шуме на 
површини  до 10 ари, изградња осталих стамбених, стамбено пословних, пословних и 
економских и др. објеката је забрањена. 
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НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ 
ПОЉОПРИВРЕДО ЗЕМЉИШТЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У обухвату Плана, пољоприврено земљиште зе налази у обухвату и изван грађевинског подручја (у оквиру 
грађевинског подручја, као неизграђено земљиште има површину од око 3ha или 1,20% укупне територије 
ПГР-е, а изван око 6ha одн. приближно 2,52% територије). Услови за њихову изградњу и коришћење су 
идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја. 
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта 
обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може 
рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe прaвилa: 
- зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe интeнзи-
внo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800m; 
- у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10m ниje дoзвoљeнo 
кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa; 
- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд 
стaмбeних згрaдa 200m, oд мaгистрaлних путeвa 200m, oд рeчних тoкoвa 200m и oд извoриштa вoдoснaб-
дeвaњa 200m. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa 
фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa. 
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до 
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe пoрeд државних путева 
нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије“. 
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм кaдa je 
нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана или урбaнистичкoг пројекта. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребно посебно условити. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
 НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
 

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je: 
- извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању 
земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других 
штетних утицаја на квалитет земљишта 
- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у 
циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног 
раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200m2 стамбеног простора. 
- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопри-
вредне производње а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго 
одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште, 
- одређивање локација за гробље или проширење гробаља,  
- изградња санитарне депоније, трансфер станица, рецуклажних дворишта и кафилерије 
- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и 
проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача 
(ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфини-
сaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим 
посебним условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне 
услове (нпр. експлоатације): 
- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на зе-
љишту VI и више кат. класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом 
рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми 
- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћнолозних и шумских 
дрвенастих врста и пољозаштитних појасева, 
- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за сме-
штај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних прои-
звода, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева и 
риба. 
Изградња рибњака је дозвољена, сем на земљиштима I-III бонитетне класе и шумском 
земљишту. У оквиру међународно значајног подручја за птице IВА (Important Bird Area), 
изградња рибњака је дозвољена али уз претходно прибављене услове/сагласност Завода 
за заштиту природе Србије. 
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Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa, кoja сe нaлaзe вaн 
грaђевинског подручја, дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг 
oбjeктa приземне спратности, површине до 100m2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoпри-
врeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и пoљoпривре- 
дних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150m2 у функциjи 
пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.). 
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa није дoзвoљeнo: 
- изгрaдњa другoг стaмбeнoг oбjeктa на пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћи-
нствa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину. Изузетно, на 
земљишту VI  и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и следећих 
објеката: пилaнa (дo 100m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo  
200 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станица за снабдевање горивом, као и објеката 
великих капацитета у функцији прераде примарних пољопривредних производа (кланице 
и сл.). За све наведене је обавезна израда урбанистичког плана/плана детаљне регулације. 
- кoришћење земљишта зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa  
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парце-
лација и препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише 
ову област. 
 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА 
ЈЕ ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "намена 
површина". 
 

 
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
Постојеће стање: 
Д1. Граница обухвата урбанистичког плана, катастарске општине и граница постојећег  
грађевинског подручја 
Д2. Власнички статус земљишта 
Д3. Намена површина са планом саобраћаја 
Планирано стање: 
1. Граница обухвата урбанистичког плана, катастарских општина и планираног 
    грађевинског подручја  
2. План намене површина са планом саобраћаја 
3. Типичне насељске целине (Зонинг план) 
4. План нивелације и регулације  
4а. Списак геодетских координата, осовинских и темених тачака са нивелационим котама 
4б. Попречни профили саобраћајница 
5. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 
6а. План водовода 
6б. План канализације 
7. План електроенергетских објеката и мреже 
8а. План вреловодне и гасоводне мреже 
8б. План електронских комуникација 
9. Спровођење плана и даља планска разрада 
 
 
 
 
 
План генералне регулације за насеље Мали Зворник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине Мали Зворник". 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК                                ПРЕДСЕДНИК СО МАЛИ ЗВОРНИК 
бр._____________________________                                               _____________________________ 
                                                                                                           Боривоје Радић, дипл. економиста                

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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